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هرامش 82 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 82

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

يداب تهزن  / ما یکاش  شیوخ  تسد  زا  نم 

(1) ما یکاش  شیوخ  تسد  زا  نم 

! رهاظ نطاب و  رب  رظان  نیرتریصب  يا 

رد ار  ایند  ياه  بادنگ  اهرازنجل و  هب  نتـسیرگن  تداع  هک  مربب ؛ لالز  دازآ و  يایرد  نیمادـک  هب  ار  یبادرم  ناگدـید  نیا  تیاکش 
؟ تسا هدنارورپ  شیوخ 

هاگن دنز ، یم  رس  اهایرد  قفا  زا  هک  دیشروخ  عولط  نوچ  مزاس و  قرغ  وت  یکاپ  همـشچ  رد  ار  اه  مشچ  نیا  نم  هک  تسین  یهار  ایآ 
! لاوقا لاوحا و  رب  قطان  نیرتایوگ  يا  مبایب ؟ يا  هزات 

نمرخ رب  هزات ، یهانگ  اب  راب  ره  دـشک و  یم  هنابز  خزود  شتآ  ياه  هلعـش  نآ ، زا  هظحل  ره  هک  میوگ  هک  هب  ار  ناـبز  نیا  تیاـکش 
؟ دریگن ارم  نید  ناماد  نابز ، شتآ  ياه  هرارش  هک  تخیرگ  ناوت  یم  اجک  هب  دنز ؟ یم  هرابود  يررش  منامیا  هتخوس 

! راکشآ ناهنپ و  ره  ياونش  يا 

جورخ يارب  يا  هزاورد  تـالئاطال و  دورو  يارب  تسا  يرد  نوچمه  هک  تفگ  دـیاب  یـسک  هچ  شوـگ  رد  ار  شوـگ  نیا  تیاـکش 
؟ دروآرد ام  شوگ  زا  دناوت  یم  یسک  هچ  وت  زج  ار  نایسن  تلفغ و  هبنپ  نیا  تالامک ؟

! یبقع ایند و  رد  تسد  بحاص  نیرتردتقم  يا 

.رشع شمخ  تاجانم  زا  دازآ  یتشادرب  - . 1
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دنا هتسب  نامیپ  دهع و  دنا و  هداد  تعیب  تسد  سفن ، ناطیش و  اب  ییوگ  هک  تفگ  ناوت  یم  هک  اب  ار  هدولآ  ياه  تسد  نیا  تیاکش 
؟ دنرادب رود  وت  تیانع  تدارا و  ناتسآ  زا  ارم  لد  تسد  ات 

شیوخ ناهانگ  ریجنز  لغ و  رد  هک  ارم  ناتسد  دز و  یم  ناطیش  سفن و  هنیس  رب  دمآ و  یمرب  یتسد  بیغ ، ترضح  بناج  زا  شاک 
! درک یم  زاب  تسا ، هتسب 

! هارمگ هاگآ و  ره  هدنرب  هار  نیرتهب  يا 

؟ دود یم  تراشا  کی  هب  هانگ ، ریسم  رد  دزغل و  یم  لامک  ریخ و  هار  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  ار  راکاطخ  ياهاپ  نیا  تیاکش 

!؟ دنک نیمضت  میقتسم  طارص  رد  ارم  مدق  تابث  دناوت  یم  ملد ، رب  وت  فطل  ياپ  ياج  زج  يزیچ  هچ 

! قوشعم قشاع و  ره  تسود  نیرترادلد  يا 

یم مرگرـس  ییارذگ  تبحم  رهم و  ره  هب  ماخ ، یکدوک  نوچمه  هک  منک  همزمز  سانـش  لد  مرحم  نیمادـک  اب  ار  بلق  نیا  تیاکش 
ياـه هقلع  نیا  ياوه  هناـهب ، نیمادـک  هب  دـشابن ، وت  نتـشاد  تسود  رگا  دروخ ؟ یم  بیرف  یگنر ، بآ و  شوخ  قشع  ره  هب  دوش و 

؟ منک نوریب  لد  رس  زا  ار  فیخس  ياه  هطبار  ریقح و 

! اه هوکش  اه و  هیالگ  نیما  رادزار  يا 

.یناسرب تدوخ  هب  یناهرب و  مدوخ  تسد  زا  ارم  ات  منک  یم  تیاکش  وت  هب  نتشیوخ  تسد  زا  نم 

ییاضر هدیمح   / نیقی ياه  هشوخ  ات 

.تسا هتفرگ  تدش  نم  رد  بورغ  .مدرگ  یم  دیشروخ  ياه  هکت  لابند  هب  زور ، هتخیرورف  ياه  هرجنپ  ياپ  هک  منم  نیا 

یمن متسد  ما ؛ هدربن  دیشروخ  ییانـشور  هب  هار  ما و  هدیـشک  شود  رب  ار  شیوخ  یهایـس  توکـس و  ياه  هیاس  اه ، لاس  هک  منم  نیا 
؟ مدرگب شیوخ  لابند  میخژد ، یکیرات  نیا  ياجک  .منیچب  نامسآ  ياه  سوناف  زا  دسر 

ص:2
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زا ار  میاه  ماگ  ات  دـسر  یمن  متـسد  .منک  نیچ  تسد  نامـسآ  ناراسخاش  زا  ار  نیقی  ياه  هشوخ  اـت  دـسر  یمن  متـسد  اراـگدرورپ !
.باتفآ دنلب  ياه  یمراط  هب  دسر  یمن  متسد  منادرگزاب ، یهارمگ  ياه  هداج 

.ار متخمز  یکیرات  هاوخم  ار ؛ ما  ییاهنت  هاوخم  ایادخ !

ار هار  ياه  غارچ  .مزیر  یم  کشا  شیوخ  رد  ياه  ياه  ار  ما  یشومارف  اه  لاس  نایغط  نایصع و  ما و  هدرب  ورف  هودنا  نابیرگ  رب  رس 
.نادرگ نشور  میور  هبور  ندیسر ، يارب 

هاوخم .ما  هدز  اه  هداج  هب  غارچ  یب  تیاهن و  یب  ات  هار ، .تسا  رـصتخم  میاه  ماگ  تیاهن و  یب  اـت  هار ، .تسین  ییاوه  تسین ، یـسفن 
رب هدـینت  هانگ ، دـنز و  یم  سفن  میاه  هیناث  يور  هبور  گرم ، .اهزور  نیا  هدوهیب  يوهاـیه  زا  نک  میاـهر  .ار  ما  يدوباـن  یهارمگ و 

.میاه هتخای 

.ما هدرک  متس  مه  شیوخ  نتشیوخ  رب  هک  ینم  مدرگ ؛ یم  میاه  مشچ  لابند  هشیمه ، زا  رت  هتسخ 

.ما هتشاذگاج  تلفغ  ياه  هبارخ  رد  ار  ما  ینشور  ياه  هراپ  هک  نم 

ياه هراوید  رب  رـس  هانپ ، یب  هدـنب  نیا  ایادـخ ! .تایح  هچ  ره  هب  ینـشور ، هچ  ره  هب  رون ، هب  شیوخ ؛ هب  مناسرب  نک و  میاهر  ادوبعم !
ریسم رد  همادا  نانچمه  هاوخم  .تسا  بلاط  ار  دیـشروخ  هب  ندیـسر  یکیرات و  ياه  هداج  زا  تشگزاب  ینامیـشپ ، اه  لاس  هتخیرورف 

! ار ما  یهارمگ 

.دراد یم  ما  هدنز  وت  تمحر  دیما  مزات و  یم  رافغتسا  هدیتفت  ياه  نابایب  رد  نانچمه  ایادخ !

.مروآ نابیرگ  رب  رس  ار  ما  ینامیشپ  يرمع  ات  راذگماو  شیوخ  هب  يا  هظحل  ارم  ایادخ !

.مزیوایب وت  فطل  ناماد  هب  ات  ما  هتخیرگ  وس  همه  زا  ایادخ !

شیوخ ریصقت  هک ز  هب  نامه  هدنب  »

دروآ يادخ  هاگرد  هب  رذع 

شا يدنوادخ  راوازس  هنرو 

« دروآ ياج  هب  هک  دناوتن  سک 

یناما مثیم  / لد فرح 

(1) لد فرح 
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.دنزب فرح  وت  اب  ات  هدرک  هناهب  ار  یکیرات  هک  تسا  یسک  يادن  نیا  .ار  وت  دنز  یم  ادص  هنازجاع  هک  تسا  یـسک  يادن  نیا  ونـشب !
نیا ونشب ! .تسا  هتفاین  وت  زج  ییاونش  شوگ  هک  تسا  یسک  يادن  نیا 

ص:3

.لیمک ياعد  زا  ماهلا  اب  - . 1
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وت هاگـشیپ  هب  یمیمـص ، قداص و  فاص و  هک  دـنا  لد  ياه  فرح  ییاهنآ ؛ ندینـش  مرحم  اهنت  وت  دـنا و  لد  ياه  فرح  اه ، فرح 
فرح دـنا ! هتخادـنا  قرب  هک  ما  هتـشاد  ناشهگن  ساوسو  اب  ردـق  نآ  ...ار و  اهنآ  ما  هتفرگ  ناـمز  هناـخدور  بآ  زا  .دوش  یم  میدـقت 

.دنرادیب هشیمه  ناشدیابر ؛ یمن  باوخ  هک  تسا  ییاه  مشچ  اهنت  وت  ياه  مشچ  .میوگ  یم  وت  هب  ار  میاه 

اهنت دنک ؛ یم  شومارف  دنیوگب ، هک  هام  هب  دوش ! یم  مگ  دنیوگب ، هک  نامـسآ  هب  دـنک ، یمن  شوگ  دـنیوگب ، هک  داب  هب  ار  اه  فرح 
.یناد یم  هشیمه  ینام و  یم  هشیمه  دش ، یهاوخن  نامز  رذگ  لومشم  هاگ  چیه  هک  ییوت 

ادیپ ار  یـسک  وت  زج  هک  تسا  یـسک  يادن  نیا  ونـشب ! .دریگ  یمن  یگنهک  يوب  وت ، ملع  هنازخ  هک  مراپـس  یم  وت  هب  ار  میاه  فرح 
هب ار  ایند  ياه  هاگرذـگ  نیم  نادـیم  هک  تسا  یـسک  يالقت  هناقـشاع  ییوت ؛ شدوبعم  هک  تسا  یـسک  يانمت  هنافراع  .تسا  هدرکن 

« ندوب وت  اب   » ِتشهب تسا ؛ هدیشچ  ایند  نیمه  رد  ار  ندوب » وت  یب   » ِمنهج هک  تسا  یـسک  يادص  نیا  ونـشب ! .دنک  یم  یط  وت  ياوه 
.زین ار 

هدـنب هک  ایآ  تسا  راوازـس  دـنز ؛ یم  هجـض  ار  وت  همه ، مشچ  زا  رود  درادـن و  نتـسیرگ  زج  يا  هراـچ  هک  تسا  یـسک  يادـص  نیا 
؟ دشاب شنابز  رب  وت  مان  دزوسب و  يرود  خزود  رد  وت  هدنب  هک  ایآ  تسا  راوازس  يریذپن ؟ ار  شیوخ 

زا ياه  تسد  نیا  .دریگ  یم  مارآ  وت  ياه  تسد  رد  طقف  هک  ییاه  تسد  دهاوخ ، یم  ار  وت  هک  تسا  یـسک  ياه  تسد  نیا  ریذپب !
.تفرگ دهاوخ  وا  زا  ار  شیاه  تسد  گرم ، دناد  یم  هک  تسا  یسک  هدمآرب  لد 

! ینادرگنرب ار  اه  تسد  نیا  دسیونب ؛ وت  يارب  دسیونب و  وت  هب  دسیونب ، وت  زا  دراد  تسود  هک  تسا  یسک  قشاع  ياه  تسد  نیا 

ار یسک  هچ  ياه  تسد  ینازوسب ، ار  اه  تسد  نیا  رگا  تفریذپ ؟ یهاوخ  ار  یسک  هچ  ياه  تسد  ینادرگرب ، ار  اه  تسد  نیا  رگا 
.ینک شباریس  ات  ما  هدروآ  ار  ما  یگنشت  ایادخ ! دنازوس ؟ یهاوخن 

.دنیوگ یم  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت 

، شیوخ تلادـع  اب  .شاب  نم  ياـه  مدـق  ياریذـپ  شیوخ  هعـساو  تمحر  اـب  نم ! باوصاـن  ياهدـیدرت  اهرادـنپ و  زا  رت  گرزب  يا 
! اه نابرهم  نیرت  نابرهم  يا  ياشخبب ، ارم  شیوخ  ترفغم  اب  .شخب  مایتلا  ار  ما  هدروآ  رفس  زا  یگنشت  یگتسخ و 

ص:4

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


هداز حیبذ  هرطاف   / ترفغم ناراب 

! ادوبعم

.تتیبوبر ناتسآ  ات  هدروآرب  تسد  یگدنب و  كاخ  رب  هتسشن  هک  وت  هدنب  منم ، نیا  کنیا 

.ار تا  یگرزب  مفرتعم  دوجو ، تارذ  مامت  اب  هک  منم 

! اگرزب

سفنت يارب  يا  هنزور  رگید  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـینت  دوخ  مادـنا  رب  ار  نایـصع  ياهرات  ِهوبنا  هناـمز ، رذـگ  رد  هک  تسوت  هدـنب  نیا 
.دبای یمن  تروضح  ِكاپ  ياوه 

! يرورپ یم  تخس  گنس  ریز  رد  ار  هناد  هک  مرک  دوج و  بحاص  يا 

.ینیب یم  مهانگ  زا  کیرات  هرهچ  رب  ار  تمادن  تارطق  ریگ و  سفن  يانگنت  نیا  زا  ار  میادص  يونش  یم  هک  مناد  یم 

! ناگتشگرس هانپ  يا 

! ما هدرک  مگ  هار  تخس  هک  امنب  نم  هب  ار  هار 

.دیآ وت  تمس  هب  هک  يرون  هخاش  زا  تسا  یلاخ  متسد  تفر و  یم  نامسآ  هب  هک  يا  هداج  زا  ما  هداتفا  رود 

! نم هب  نم  زا  رت  نابرهم  يا 

.دراذگب نیمز  رب  ار  مهانگ  نیگنس  راب  هلوک  تترفغم  ناراب  رگم  ات  وت ؛ تمارک  ِنامسآ  رب  هتخود  دیمارپ ؛ یمشچ  اب  ما  هداتسیا 

! یهلا

! ناهرب ار  محور  تسا ؛ ریسا  هانگ ، لاگنچ  رد  محور  هدنرپ  تا و  یئایربک  ناتسآ  زا  مرود 
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! امیرک

! نک تفاطلا  هراومه  شون  هعرج  ار  مقاتشم  هنشت و  حور  ناسرب و  تا  يزاین  یب  يایرد  هب  ار  مزاین  ناتسد 

يوسوم تاداس  هفطاع   / لد شمارآ 

! اراگدرورپ

هار وت  يوس  هب  مشاب و  رود  سوه  اوه و  زا  مراذـگب و  رانک  ار  یناویح  ماک  اـت  نک  رادـیب  میاـه  مشچ  رد  ار  يراد  هدـنز  بش  قوش 
.میوپب

! ایادخ

َنْوَرَت مُکَراْصبَأ  اوُّضَغ  : » منک هراظن  لد  مشچ  اب  ار  یتسه  ياه  یتفگـش  موش و  انیب  ات  راد  رذـحرب  ایند  قرب  قرز و  زا  ار  میاه  مشچ 
.منک باریس  تبحم  ناشوج  همشچ  زا  ار  مدوجو  ات  موش ، اونش  منزب و  مناهد  رب  یشوماخ  رهم  ات  هدب  متردق  .بئاجعلا »

تسد هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ  »

« تسپ الاب و  زا  بآ  دشوجب  ات 

! ترفغم تمحر و  رسارس  يا 

(1) «، يداهن ام  ياه  بلق  میظنت  يارب  ار  لدـع  ربک و  زا  هیزنت  يارب  ار  زامن  يدرک و  ردـقم  كرـش  زا  ریهطت  هطـساو  ار  مناـمیا  رگا  »
تسوت تواخس  يایرد  دنک و  یم  منشور  هک  تسوت  تبحم  غارچ  طقف  ما  ییاهنت  تولخ و  رد  تسوت ؛ ینابرهم  ياه  هناشن  زا  همه 

.دنک یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  ارم  هک  تسوت  يرای  اهنت  دنک و  یم  مباریس  هک 

! ایادخ

، دنک یم  مارآ  ارم  هک  تسوت  دای  اهنت  دنک و  یم  لصتم  تا  ینابرهم  سونایقا  هب  ارم  وت ، هاگرد  هب  تدابع  اهنت  یناشیرپ ، هودنا و  رد 
! نینمؤم ياه  لد  شخب  مارآ  يا 
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یبوقعی ارهز   / نم هانپ 

يوجو تسج  رد  ار  میاه  مشچ  مرگن و  یم  دنا ، هدرک  زاورپ  وت  تمـس  اهراب  هک  ار  مناتـسد  .مناوخ  یم  ار  وت  هداس  مارآ و  ینحل  اب 
.دنز یم  دایرف  ار  وت  هک  مبای  یم  بش  یهایس  رد  ار  دوخ  .مناخرچ  یم  وت  نتفای  يارب  دوخ 

.دونشب ار  میادص  هک  تسین  یسک  وت  زج  مگ ، ِياجکان  نیا  رد 

.ما هدرک  هایس  هک  يدیپس  ِياهزور  زا  موش  رود  مهاوخ  یم  مرارق ؛ یب 

.دوب هدنام  اهنت  وت  یب  هک  ار  ییاهزور  منک ؛ رورم  ار  میاهزور  مامت  يا و  هشوگ  رد  منامب  اهنت  دوخ  اب  مورب و  مهاوخ  یم 

.تسین وت  فطل  مرک و  زج  دننیب ، یم  مناگدید  هک  ار  هچ  ره 

.منیب یم  دوخ  هب  شیوخ  زا  رت  کیدزن  ار  وت 

.يدوب نم  هب  نم ، زا  رت  کیدزن  وت  اما  مدوب ؛ هدش  رود  نم 

یمرب ماگ  وت  هب  ندیسر  ریـسم  رد  منک و  یم  لکوت  وت  هب  هانگ ؛ راز  هروش  نیا  رد  تسا  تخـس  ندرک  نت  هب  ییاسراپ  يادر  ایادخ !
.مراد

هب ارم  ینم ؛ هانپ  اهنت  وت  یهانپ ، یب  هظحل  نآ  رد  منز ؛ یم  دایرف  ار  وت  مبای ، یم  ریـسا  ار  دوخ  نت ، سفق  رد  هک  هاگ  نآ  اراـگدرورپ !
! راذگماو مدوخ 

زج مزیرگ و  اهزور  یکیرات  زا  مهاوخ  یم  هدـب  متاجن  تسا ؟ هدـنام  رگید  هچیرد  دـنچ  وت ، هب  ندیـسر  يارب  تاـجاحلا ! یـضاق  اـی 
.مرادن يرگید  زیچ  مرش ، هشوت 

.دشاب ناگداتفا  ریگتسد  ات  یسک  تسین  وت  ریغ  دنادب و  ار  ما  هتفگن  هک  تسین  یسک  وت  زج  نم ! دوبعم 

یلاخ تست  قشع  هک ز  سک  ره 

داب نورب  وت  لصو  هقلح  زا 
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یقلاخ یلع   / هتسکش لد  نیمه  اب  ... 

مهو نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا  »

میا هدناوخ  میا و  هدینش  میا و  هتفگ  هچ  ره  زو 

رمع دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  رتفد 

« میا هدنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام 

.منک یم  همزمز  ار  وت  مان  یتقو  مراشرس ؛ توارط  زا 

«. وه الا  هلا  هدحو ال   » قشع عامس  هب  ما ؛ هدمآ  عامس  هب  دییاشگب ؛ تسد 

تسیراج نم  ریفن  رد  نامسآ 

تس يرادیب  لصف  لصف ، وت  مان 

.درک مهاوخ  هاگ  هیکت  ار  وت  تیانع  سپ  منزب ؛ مناوت  یمن  هیکت  شیوخ  نازرل  ناکرا  رب 

.دکچ یم  تمان  رارکت  زا  هک  تسا  راهب  يوب  یهلا ! .تسا  زیربل  وت  زا  یهت ، شیوخ  زا  دوجو  نیا  .منز  یم  دایرف  راو  هناوید 

! یهلا

!؟ دنک كرد  ار  ایرد  تمظع  دناوت  یم  هرطق  مادک  دبای و  هار  دیشروخ  تحاس  هب  هک  دناوت  یم  هرذ  مادک 

! یهلا

دیـشروخ ناتـسآ  هرذ ، نوچ  هک  یتسه  میوگب  هنوگچ  دیرولا .» لبَح  نم  ّیِلا  ُبرقَا   » هک نانچ  نآ  یتسه ؛ هک  یتسین  میوگب  هنوگچ 
! ما هدنام  ماکان  وت  تمظع  تخانش  رد  هرطق  نوچ  مشک و  یم  ترسح  ار 

! یهلا

! دباتن مبلق  رب  رون  ات  دنا  هتسب  سفن ، نیطایش  دندوب -  زاب  وت  يوس  هبور  هک  ار -  ملد  ياه  هچیرد 

! یهلا

هدومرفن رگم  دبلط ؛ یم  ار  وت  تیانع  دیشروخ  هدروآ و  هفحت  ار  هتـسکش  یبلق  راچد ، نایـصع  هب  راک  هنگ  نیا  .دوخ  رد  ما  هتـسکش 
، زاس یگشیمه  مناج  رد  ار  تدای  هرسکنملا ؟» بولق  دنع  انا   » يا
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! دزاسن شیوخ  بوذجم  ارم  ییادص  چیه  ترکذ ، هوکش  زج  دباین و  وت  یلجت  هعلق  هب  یهار  نیطایش ، ياه  هسوسو  هک  نانچ  نآ 

! یهلا

نابیاس ار  وت  نابرهم  تسد  مبایب و  ار  وت  تاجن  ياه  هچیرد  رگم  ات  منز  یم  سفن  سفن  یگرمزور ، یگرمزور و  نیگنـس  راوآ  ریز 
.مهد رارق  میاه  ینماان 

نوریب ار  دوخ  وت ، میرح  رد  زج  يا  هظحل  مزیخرب و  وت  عامـس  هب  ار  يرمع  هناهاگآ ، هک  ناـس  نآ  شیوخ ؛ فطل  یم  زا  نک  متـسم 
.مباین

شبات یلع  ربنق   / شیاین هئشن 

؟ دوش یم  درد  یب  ملد  منک ، لد  درد  وت  اب  مهاوخ  یم  نم  هاگ  ره  ارچ  اراگدیرفآ !

؟ متفا یم  سک  نارازه  دای  موش ، اهنت  وت  اب  مهاوخ  یم  هاگ  ره  ارچ 

؟ دوش یم  لال  منابز  منک ، همزمز  ار  وت  مهاوخ  یم  هاگ  ره  ارچ 

؟ دوش یم  روک  ما  هحیرق  میارسب ، ار  وت  مهاوخ  یم  هاگ  ره  ارچ 

؟ دوش یم  عطق  میادص  منک ، ادص  ار  وت  مناج  يافرژ  زا  مهاوخ  یم  هاگ  ره  ارچ 

؟ دنک یمن  زاب  ارم  بلق  هتسب  ياه  لفق  حیتافم ، هک  تسا  يزار  هچ  نیا  متفگش ، رد  نم  اراگدیرفآ !

زاب دـیلک  اب  هک  تسا  یلفق  هچ  نیا  رگم  تسین ؟ لـفق  نم ، بلق  رگم  تسین ؟ بولق  دـیلک  اـعد ، رگم  تسین ؟ حـیتافم  حـیتافم ، رگم 
؟ دوش یمن 

؟ تسا تلاسک  زا  راشرس  ردق  نیا  ارچ  نم  زامن  سپ  تساه ؛ تذل  مامت  زا  رترب  زامن  تذل  دنیوگ  یم  اراگدیرفآ !

؟ دراد یتوالح  هچ  زامن  ممهفب  دیابن  هاگ  چیه  نم  ارچ  سپ 

؟ منک یمن  شومارف  ار  دوخ  هاگ  چیه  نم  ارچ  سپ  دنک ؛ یم  شومارف  ار  دوخ  ناسنا  زامن ، ماگنه  دنیوگ  یم 
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؟ متفا یم  دوخ  دای  هب  ردق  نیا  زامن ، ماگنه  نم  ارچ  سپ 

؟ دنیآ یم  نم  غارس  هب  زامن  رس  اهرکف »  » مامت ارچ  سپ 

؟ موش یمن  تسم  هاگ  چیه  نم  ارچ  سپ  دوش ، یم  تسم  مدآ  شیاین ، ماگنه  دنیوگ  یم 

؟ موش یمن  هئشن  زگره  نم  ارچ  سپ  تسا ؛ نیرت  نیریش  شیاین ، هئشن  دنیوگ  یم 

؟ تسیچ زار  .ما  هدنام  ماکان  هشیمه  اما  مشچب ؛ ار  وت  اب  زاین  زار و  معط  ما ، هتفرگ  میمصت  هک  تسا  هدش  اهراب  ایادخ !

! نامهفب نم  هب  ار  تقح  زا  يوریپ  دنلب  ياه  شزرا  ما ، هدرمش  کبس  ار  تقح  هک  تسا  نیا  زار  رگا  ایادخ !

! نک اطع  نم  هب  ار  رکش  تمعن  ما ، هتفگن  ساپس  ار  تیاه  تمعن  هک  تسا  نیا  زار  رگا 

! امرف ینازرا  نم  هب  ار  یتعامج  نینچ  زا  يرود  منایوگ ، هدوهیب  ناگ و  هدوهیب  نیشن  مه  هک  تسا  نیا  زار  رگا 

! نک روصم  نم  يارب  ار  ییوگتسار  ییابیز  منایوگغورد ، زا  هک  تسا  نیا  زار  رگا 

! ناشچب نم  هب  يرادیب  نیریش  تبرش  زا  يا  هعرج  منالفاغ ، هورگ  زا  هک  تسا  نیا  زار  رگا 

یجنپ هجیدخ   / شاب مریگتسد 

! یهلا

مهاوخ یم  ار  وت  ناتـسد  یمرگ  .مبای  یمن  يا  هراچ  هار  منز و  یم  اپ  تسد و  فدـه  یب  ناهانگ و  بادرگ  رد  موش  یم  قرغ  مراد 
.دنک يریگتسد  ار  مناتسد  یناوتان  هک 

! یهلا

ياـهزور هودـنا  ما ، هرجنح  رد  هدـنام  ضغب  نیا  مناد  یمن  .هداـتفا  هرامـش  هب  میولگ  رد  سفن  .تسا  هدـش  ریگ  سفن  تخـس  میاوه 
؟ هدش هابت  ياه  تصرف  ترسح  ای  تسا  يدامتم 
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! یهلا

هچ ره  .مدوجو  يانکیرات  ما و  هدنام  نم  .دزو  یمن  رون  يا  هنزور  چیه  زا  مبای ، یمن  یتاجن  هار  تسا ؛ هتسب  میور  هب  اه  هچیرد  مامت 
.مَاوت تمحرم  هاگن  يادگ  نم  فطل ؛ زا  ار  تتمحر  ياه  هچیرد  اشگب  .مونش  یمن  ییادص  مبوک ، یم  رد 

! اراگدرورپ

ربک و رـش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  میاه ، هظحل  رب  هتخادـنا  گنچ  يزیگنا ، ساره  ییاهنت  تسا ؛ هدـناشوپ  رورغ  ربک و  ساـبل  ار  متماـق 
.مزومایب ینتورف  مناشوپب و  عضاوت  سابل  متماق  رب  ات  نک  ما  يرای  تینانا ،

! نم نابرهم 

هچ .رون  يایرد  وت  ما و  یکیرات  رسارس  نم  منوماریپ ؛ يانکیرات  يوسراهچ  رد  مزیوایب  ات  تا  ینابرهم  نشور  ياه  سوناف  تساجک 
؟ رون زج  دناشوپ  یم  ار  یکیرات  يزیچ 

! ایادخ

.میرگ یم  راز  راز  ما  هتفر  تسد  زا  ياه  تصرف  رازم  هب  کنیا  .مشیوخ  ياه  سوه  ینابرق  نم 

یب ادابم  مشاب ! نایع  یـشکرس و  ياه  هچوک  نز  هسرپ  ادابم  .یگدوهیب  زا  نک  میاـهر  .تسا  هدـش  میاـه  هظحل  ریگ  نماد  ترـسح ،
! منزب دایرف  ار  ما  یناشیرپ  تریح و  ینادرگرس  ياه  هداج  رد  فده 

! یهلا

! دیایب مغارس  هب  ناطیش  هکنآ  زا  شیپ  بایرد ؛ ارم  .مشیوخ  ناهانگ  دنب  زا  هتخیرگ  یمرجم 

.موش رو  هطوغ  ایند ، بیرف  هودنا و  رد  هکنآ  زا  شیب  بایرد ، ارم 

! منکن هبرجت  ار  یگدرمژپ  ییاهنت  یسک و  یب  راز  هروش  رد  ات  نک  هیده  محور  هب  ار  قشع 

! ایادخ

تـسد نیا  دهد ؟ مهانپ  هک  تسیک  ینکن ، ما  يریگتـسد  وت  رگا  هتـسخ ؛ ناوتان و  میاه  مدـق  یهت و  رفـس  راب  هلوک  تسا و  زارد  هار 
.تسا دنلب  اه  نامسآ  هب  وت  تمحر  فطل و  ياکنخ  دیما  هب  اهنت  دنمزاین ، ياه 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

ییاضر هدیمح   / یگدنب ياوه 

.نایرج رد  تس  یشمارآ  ار  ما  یگتفشآ 

.ار ما  هنیس  نامسآ  دریگ  یم  لاب  دچیپ و  یم  ادص 

یح : » دزادنا یم  نینط  مناکرا  مامت  رد  ادص  دـهد ، یم  هناوج  دوش و  یم  زبس  ادـص  دـنک ؛ یم  شوماخ  ار  مبوشآرپ  يوهایه  ادـص ،
« هولصلا یلع 

.ما هدروآ  نامیا  نآ  هب  هک  وت  اب  يا  هدعو  قوش  هب  متسیا  یم  مزیرگ و  یم  شیوخ  زا 

.رامـش یب  میاهاطخ  دـیدش و  میاـهزاین  دود ، یم  منت  رد  تداـبع  طاـشن  دـنریگ ، یم  رون  يوب  میاـه  هتخاـی  منک ، یم  لـکوت  وت  رب 
.یگدنب هب  رارقا  هب  ما  هداتسیا 

«. ًهَنَسَح اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  »

.شخبب هزات  ياوه  کئالم ، لاب  ياکنخ  زا  ییوب  هب  ارم 

«. ًهَنَسَح ِهَرِخْآلا  ِیف  «َو 

.ندش ایمیک  بان  ِریسکا  نیا  قشع ، اب  نورد ، زا  مزوسب  ات  زورفارب  مناج  رد  ار  تدای  شتآ 

« ِراّنلا َباذَع  اِنق  «َو 

.مرذگب كاخ  زا  ات  ما  هدز  هرگ  نامسآ  ياه  هخاش  هب  ار  میاه  تسد 
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دیآرب نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد  »

« دیآرب نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  نت  ای 

.دنادرگ یمزاب  یشومارف  ِرفس  زا  ار  میاه  مشچ  تدابع ، تعاط و  هب  دیما  اهنت 

«. تسود ترضح  ناتسآ  ام و  تدارا  رس  « ؛» هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس  : » منز یم  دایرف  ار  ما  يراسکاخ  رهم ، رب  رس 

یم نخـس  وت  اب  رون ! يا  .میاه  هنوگ  فت  رد  يریوک  نوچ  میاه و  مشچ  بات  یب  هناخدور  نوچ  منک ، یم  تیاوجن  هتخوس  ینابل  اب 
.یتسرفب میاه  مشچ  ینامهم  هب  ار  دیشروخ  یناوت  یم  هک  ییوت  اهنت  میوگ ؛

«. هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  »

.مناهد زا  دنوارت  یم  راو  هراوف  تاملک ،

.مجاتحم تا  يدنوادخ  هدوشگ  رتچ  هب  بیجع 

! نادرگ زیزع  شیوخ  تزع  هب  ارم  دنا ، هدش  هزات  ندیسر  يوب  رطع و  اب  هک  ییاه  هیناث  نیا  رد 

«. رانلا نم  هّللااب  اذئاع  »

.منک عولط  میاه  هتخای  مامت  زا  مهاوخ  یم  تباجا  دیما  هب  تسد ، رد  تبانا  لعشم  اب 

«. هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  »

.دنا هتفرگ  لاب  یگدنب  كاپ  ياوه  رد  میاه  مشچ  شمارآ  زا  رتوبک  رازه  تسا و  هدش  مارآ  ادص 

هدازرکاذ نیسحدیس   / اشامت ریس  لد  کی 

.تنخُس مه  تزار ، مه  موش ؛ یم  وت  گنر  مه  لاح 

«. مبلط یم  يرای  وت  زا  متسرپ و  یم  ار  وت  اهنت   » مناوخ یم  هک  یماگنه  منک ؛ باطخ  وت »  » ار وت  يا  هداد  هزاجا  نم  هب  وت 

هبترم دنلب  يادـخ  تسا  هزنم  : » میوگب مادـم  منابـسچب و  وت  هب  ار  مدوخ  يا ، هناهب  ره  هب  منک و  تیادـص  يا  هداد  تصخر  نم  هب  وت 
هک تس  یفاک  نم »  » ِتبسن نیمه  و  نم » ِگرزب  يادخ  تسا  هزنم  « » نم
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.ما ییاوه  دنک و  یم  ما  ینارون  دنک ، یم  ما  یناغارچ  نم ، هب  وت  ِتبسن  يای »  » نیمه .دوش  رپ  وت  رهم  زا  ملد  دراد ، اج  ات 

مرـس رب  هک  یفطل  وترپ  نیا  هب  موش  یم  روش  اپارـس  .يا  هتخیر  مناتـسد  ِیلاـخ  هلاـیپ  رد  هک  یتـمحرم  نیا  هب  موـش  یم  قوـش  اـپارس 
.يا هدنکفا 

.يریگ یم  شوغآ  رد  رت  گنت  ارم  وت ، زا  مزیرگ  یم  هچ  ره 

.ار تا  یکیدزن  يروآ  یم  مدای  هب  رتشیب  مریگ ، یم  هلصاف  وت  زا  هچ  ره 

دوخ و تراقح  هب  دیاش  دوش ، نامرد  ملد  ِیـشومارف  ضرم  دیاش  میایب ؛ ترادید  هب  هبترم  جنپ  زور ، ره  یهاوخ  یم  نم  زا  تقو  نآ 
! وت رهمرپ  شوغآ  هب  مدرگرب  دیاش  .وت  اب  ِیمالک  مه  قارشا  هب  ددرگرب  منامشچ  رون  دیاش  مربب ، یپ  وت  يراوگرزب 

.ار مدوخ  لاح  منک  اشامت  منیشنب و  اه  هظحل  نیا  يور  هبور  ما  هدمآ  مه  نم  الاح  و  ... 

تیاشامت ریس  ِلد  کی  ما  هدمآ  یناد ، یم  ًالـصا  .مشاب  تسا ، ندوب  وت  اب  هتـسیاش  هک  روط  نآ  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  ما  هدمآ 
.منک

يدوج مظعا   / زاین زان و 

زا دوش ؛ یم  هدینـش  ملاع  تارذ  مامت  زا  ربکا  هّللا  گنابلگ  .تس  ییاغوغ  ملد  هنیدم  رد  .مونـش  یم  هک  تسا  لالب  ناذا  زوس  ییوگ 
.مه راوید  رد و  زا  اه ، گنس  اه و  كاخ 

! ار ملاع  تارذ  عامس  تسا و  قشع  ار  تلیئربج  ِرَپ  زاوآ  هناقشاع ! ياهزاوآ  قلاخ  يا 

هراتـس ياه  کشا  رولب  هب  مهاوخ  یم  .تسا  زاین  زان و  تیاکح  یگدنب ، هصق  مناوخب ؛ زاین  رـس  زا  يزامن  هک  نک  مناماس  رـس و  یب 
! نیریش تدای  همه  يا  ابیز ! تیوگو  تفگ  همه  يا  مباتشب ، تیوگو  تفگ  هب  منک و  وضو  اه 

.منک نامهم  لد  رد  ار  تدای  روضح  ات  یتمحر  .تسایهم  ناج  يارس  هدش ، وراج  بآ و  لد ، غاب  هچوک 

.هّللا ای  .زان  بحاص  يا  زار ، قلاخ  يا  ياشگب  ام  رب  ار  زامن  زار 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

ییاضر هدیمح   / تاملک هریاد  رد  یجنگ  یمن 

.اه بش  اهزور و  مامت  تاظحل ، مامت  درذگ  یم  وت  اب 

.يا هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  تدنسانشب  هکنآ  یب  قیاقد ، دنرذگ  یم  هناراسمرش 

.تسا هتفشآ  كاخ  نیا  هناراهب  تسفن  نانچمه  خیرات ، سپ  زا  يا و  هداتسیا 

.میدرگ یم  وت  هاگن  تینارون  لابند  نامدیشروخ ، یب  ياهزور  يال  هبال  زونه 

.تسا نامسآ  تفه  راوتسا  نوتس  تناتسد 

نیا یتخیر  یم  کشا  وت  هاچ و  تسیرگ  یم  نوخ  جوم ، رد  جوم  هک  هاگ  نآ  ار ؛ تراشرس  هودنا  میا : هدینـش  هاچ  ناهد  زا  درمربا !
.ار درمان  ياهزور 

.امرخ نان و  ینامهیم  هب  ار  تتمارک  ناتسد  اه و  هناخ  یمیتی  نابش  همین  رد  ار ، تیاه  ماگ  يادص  میا : هدینش  هفوک  زا 

ریدـقت هوکـش  دـنروآ  یمنرب  مد  دـنا و  هدـیچیپ  شتآ  يالوش  رد  تندوبن  ِهودـنا  فت  زا  هک  میا  هدیـسرپ  هتخوس  ياـه  ناتـسلخن  زا 
.تتداهش ِبارحم  رد  یتح  ار ؛ يدنوادخ 

ندز جوم  هب  وت -  تخانش  تمظع  تعـسو و  هب  ییایرد  هب  ندیـسر  يوزرآ  رد  ار -  ریقح  رابیوج  نیا  وت ، هب  ندیـسر  دیما  نانچمه 
.دناوخ یمارف 

ص:15

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


.هدیرفآ هچ  ره  تمظع  زا  رتارف  يا  رصتخم ، نیا  رد  یجنگ  یمن  تانئاک ، دودحم  ِنهذ  هدودحم  رد  تاملک ، هریاد  رد  یجنگ  یمن 

.راودا همه  رد  يراج  تس  یتقیقح  ار  وت  یتسین ، هن  گرم ، هن  ار  وت  تربارب ! رد  مریقح  ردقچ 

راقفلاوذ يوهایه  ات  ییاجک  .قیمع  یکیرات  نیا  نتفاکـش  يارب  دـبلط  یم  کـمک  هب  ار  ترگداد  ناتـسد  نیمز ، اـهزور  نیا  ردـقچ 
؟ دوش نوکس  یغورف و  یب  نیا  هدننز  مه  رب  تنکش ، بش 

ار وت  تسین ، یناـیاپ  ار  وت  تسین ، یتبـسن  گرم  اـب  ار  وت  .دنـشک  یم  شود  هب  ار  تناـبرهم  ياـه  ماـگ  در  رظتنم ، ياـه  هچوک  زونه 
.نایرج رد  هشیمه  تس  یتقیقح 

نایرقاب دیمح   / نامسآ زا  يرتفد 

رد نشور ، یناگراتـس  نوچ  شیاه  هژاو  هک  يرتفد  ما ؛ هدوشگ  ار  نامـسآ  زا  يرتفد  ییوگ  منک ، یم  زاب  ار  هغـالبلا  جـهن  هک  یتقو 
یم جوا  مروآ و  یمرد  زاورپ  هب  شا  ینامـسآ  تعـسو  رد  ار  ما  هشیدـنا  ِلاب  رپ و  هاـگ ، نآ  .دنـشخرد  یم  مدوجو  نیمزرـس  رـسارس 

.مسرب لامک  هطقن  نیرت  یبآ  هب  ات  مریگ 

! نم يالوم 

.دزاون یم  ار  مناج  شا ، يراهب  میسن  هک  زبس  یناعم  زا  رپ  تسا  یغاب  تمالک ، ياه  هژاولگ  دبس  دبس 

! نم يالوم 

.ما هدیسر  یتسه  تورث  مامت  هب  ییوگ  منک ، یم  دیص  ار  تنانخس  ّرُد  تا ، هغالبلا  جهن  فرژ  يایرد  زا  یتقو 

!؟ مراپسن قشع  هار  نیرت  نشور  هب  ار  دوخ  تمالک ، زا  یغارچ  اب  منک و  روبع  تا  هغالبلا  جهن  ناتسغارچ  زا  مناوت  یم  هنوگچ 

نداـهناو يزاـین ، یب  نیرت  فیرـش  : » ییوـگ یم  هک  یتـقو  دنیـشن ، یم  مکیراـت  ریمـض  رب  اـبیز  هچ  تا  یناروـن  مـالک  نـم ! يـالوم 
«. تساهوزرآ

«. درادرب گرم  يوس  هب  یماگ  درآرب ، هک  یمد  اب  یمدآ  : » ییوگ یم  هک  یتقو 

(1) «. دیدرگن شیورد  دیزگ ، يور  هنایم  هک  نآ  : » ییوگ یم  هک  یتقو 

.دنک یم  رادیب  ار  ناسنا  هتفخ  حور  هک  تسا  تقیقح  زا  یناتسین  يان  ياون  تنانخس ، مامت  هک  یتسار  هب 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح   / وت تارطاخ  اب 

.يا هتخیوآ  حبص  ياه  هچیرد  هب  ار  تیاه  مشچ 

.دنا هتفرگ  غورف  وت  رد  قوش  هب  دیشروخ  رازه  نانچمه  اما  تسا ؛ هدش  شوماخ  مارآ  مارآ  وت  رد  تیفاع ، ییانشور 

ره هتخیرورف  يال  هبال  زیرکاخ ، ره  ياپ  هرجنپ ، ره  تشپ  تساه  لاس  ار  تیاه  مشچ  .يا  هدرب  هدای  زا  تساه  لاـس  ار  تیاـه  مشچ 
ات يا  هتشگرب  يا و  هتـشاذگ  اج  هتـشگرس  نارتوبک  در  لابند  دولآ ، نوخ  ياه  هنیچ  رد  هدیچیپ  رادراخ ، میـس  ره  رب  هتخیوآ  رگنس ،

.دهدن ترازآ  شومارف ، ياهزور  نیا  یکیرات  ات  ینک  رورم  نشور  اما  هتسب ، هشیمه  ات  ياه  مشچ  اب  ار  تتارطاخ 

مارآ .دریگ  یمن  ار  تیاه  تسد  سک  چیه  دچیپ ، یم  ترس  رد  هلولگ  يادص  .دنیآ  یم  شک  تیور  هبور  اه  نابایخ  يا و  هداتـسیا 
.يور یم  يا و  هتفرگ  شود  هب  ار  تتارطاخ  دنک ؛ یمن  تهاگن  سک  چیه  يور ؛ یم  ینز و  یم  طخ  ار  اه  هچوک  نهذ  مارآ ،

ياهرکیپ .دنزوس  یم  هتخوس  ياه  ملب  مره  زا  تیاه  مشچ  دنروآ ، یم  بات  ار  دنورا  دـننز ، یم  جوم  ار  نوراک  زورما  تیاه  مشچ 
ار تیادص  دنوش ، یم  بآ  دـنزادگ و  یم  تناهد  رد  تاملک ، دـبوک ، یم  هنیـس  رد  دوش و  یم  هراپ  رازه  تبلق  ینیب ؛ یم  هراپ  هراپ 

تسد .دنونش  یمن  سک  چیه 
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.دـنا هدـش  هدـنرپ  وت  زا  رتدوز  تیاه  مشچ  اما  يا ؛ هدرتسگ  ار  تیاه  لاب  یبایب ، نامـسآ  ياه  هچقاـت  رب  ار  تیاـه  مشچ  اـت  يرب  یم 
.ار تیاه  مشچ  دیشروخ ، دنک و  یمن  اهر  ار  تیاه  ماگ  كاخ ، .دهاوخ  یم  هدنرپ  زین  ار  وت  نامسآ ،

نیا هلولگ ، يادص  دنوش  یم  رورم  ترس  رد  تارطاخ ، يا و  هداتسیا  .يدرگ  یمرب  يزود و  یم  نامـسآ  ياه  یمراط  هب  ار  تهاگن 
.يراپسب ندش  هدنرپ  هب  ار  تنت  مامت  دیاش  راب 

یناما مثیم   / تداهش رطع 

زا .دنا  هدش  شومارف  میا و  هدید  اه  نابایخ  اهراولب و  هیشاح  رد  هک  ییاه  هرهچ  زا  دنتسه .] و  « ] دنتـسین هک  ییادهـش  زا  مینک  يدای  »
هدـش شومارف  میا و  هدینـش  اه  هرطاخ  اه و  ملیف  هقلح  رد  هک  ییاه  فرح  زا  .تساه  هسردـم  اه و  نادـیم  ردرـس  رب  هک  ییاـه  مسا 

.تسا

.دنا باتفآ  زا  رت  نشور  ادهش  دریگب ؟ ملق  ار  باتفآ  تقیقح  دناوت  یم  یسک  هچ 

! نک زاب  ار  هتشذگ  موبلآ 

يرگید ياوه  لاح و  هک  یتالمج  هب  دـنراد ، يرگید  يانعم  هک  دیـسر  یهاوخ  یتاملک  هب  نزب ؛ قرو  ار  هدروخاـت  ياـه  تشادداـی 
گنج هن ؟ ای  تسه  تدای  یسرب ؛ رویرهـش  هب  ات  یکی ، یکی  دنرذگب  اه  هام  اهزور و  ات  روایب ؛ نوریب  ار  لاس 1359  دیسررس  .دنراد 

کیلـش يادـص  اب  ار  ناـمیاه  بش  توکـس  هک  دوب  گـنج  .دوب  هدرک  خـلت  نامقاذـم  رد  ار  رهم  لوا  هرطاـخ  هک  دوب  گـنج  ...دوب 
.دوب هدولآ  رهز ، هب  نامماک  رد  ار  ندش  گرزب  ندیدنخ و  يایؤر  هک  دوب  گنج  .دوب  هتسکش 

! تفر یم  شیپ  درک و  یم  هراوآ  تفرگ ، یم  ناج  دیرورپ ، یم  میتی  هک  دوب  گنج 

، نابایب رد  ییاهرذوبا  هب  دربن ، رد  ییاهرتشا  کلام  هب  دنک ؛ یم  تریخست  هک  یسر  یم  ییاه  ناتـساد  هب  ریخب ! شدای  حتف ،» تیاور  »
هب هک  ییاه  تعاجـش  زا  دنتـسه ؛] و  « ] دنتـسین هک  ییادهـش  زا  مینک  يدای  ! » دـنک یم  تریخـست  هک  ...تداـبع  رد  ییاـه  لـیمک  هب 

هک ییاه  تاجانم  زا  دنا ، هتفر  وید »  » فاصم
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یم قشع  یکدـنا  هک  تسا  یلد  ره  يابر  نهآ  هک  ناشرگایمیک  ياه  تیمیمـص  اه و  تقادـص  زا  دـنتفرگ ، یم  جوا  زیرکاخ  تشپ 
.دناد

.تسه ناشرطاخ  زونه  نیم ، ياه  نادیم  دنا ، هدرکن  شومارف  اه  سکع  باق  دنا ، هدربن  دای  زا  اه  هچوک 

، دنناوخب ناذا  وگب  ار  اه  لخن  .دزوب  تداهـش  هحیار  ات  دنریگب  ندـیزو  هک  وگب  ار  برغ  ياهداب  .تساه  یبوخ  همه  دای  ادهـش ، دای 
؛ دنروایب هدژم  وگب  ار  اه  كدصاق  .تشهب  يوب  دهد ؛ یم  قشع  يوب  تسا ؛ لیئربج  ياپ  ياج  هچملـش ، ياه  كاخ  بجو  هب  بجو 

؟ تسا هدروآرب  رس  یگزات  هب  هلال  مادک 

تداهـش رطع  رطع ، ...دـنا  هتفرگ  ندـیزو  برغ  ياهداب  .دـنا  هدرمن  نادیهـش  روضح و  ناشن  هب  دـنا  نادیهـش  ياه  تسد  اـه ، هلـال 
[. دنتسه و  « ] دنتسین هک  ینادهش  زا  مینک  يدای   » ...تسا

ییاناد همطاف   / مانمگ

.تفرگ اج  تیاه  مشچ  ین  ین  رد  هک  دوب  يریوصت  نیرخآ  هرجنپ ، باق  رد  ردام  نابرهم  نارگن و  نامشچ  یتفر ، یم  هک  يزور 

ات درـشف  یم  تشم  رد  هک  ار  شبلق  شیاه و  بل  شبنج  رد  داکی » نا  و   » رطع شیاه و  مشچ  هشوگ  رد  کـشا  قرب  وت  هک  دـنچ  ره 
.یتفر يدیدن و  دپتب ، رت  مارآ  دریگ و  مارآ  یکدنا 

رظتنم مشچ  ود  یتفر و  .ناـج  هب  نت  زا  يرفـس  رفـس ، هتـسیاش  يدـش و  زاـتمم  قشع  سـالک  رد  يدرک و  قشم  ار  یقـشاع  یتـفر و 
مرگ مره  رد  يدیـشاپ و  تنت  رب  كاخ  یتشم  یتشگرب و  هک  يدـید  ار  اهنآ  نتفر ، الاب  تقو  راـگنا  دوب و  هرجنپ  باـق  رد  ناـنچمه 

.تسا يربخ  شوخ  يربخ  یب  هک  تسا ؛ رتهب  تنَت  زا  دشاب  ربخ  یب  ردام  يدرک  یم  نامگ  هک  يدش  ناهنپ  كاخ ،

، دندید ار  شلد  غاد  نارگید  یتقو  دیشاپ و  رطع  خرس و  دش و  زبس  اه  لاس  نیا  دیشاپ و  وت  كاخ  رب  قیاقـش  رذب  راگنا  یتسد  دعب ،
وت يدش و  ادیپ  وت  اه ، یکیدزن  نامه  رد  ییاجنآ و  وت  هک  دنتسناد 
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، قشع هاگراب  رد  ار  وت  هک  تدنیبب  اپ  رـس و  یب  هدیباوخ و  تدوب ، هدید  دیـشر  هداتـسیا و  راب  نیرخآ  هک  ردام  دنکن  يدوب  سپاولد 
دهاوخن ار  تنت  وا  هک  یتسناد  يدید ، ار  وناز  رب  ياهرس  اه و  هیرگ  قه  قه  اه و  هناش  شزرل  یتقو  اما  دندوب ؛ هتـساوخ  اپ  رـس و  یب 

.دید

.وت هار  هب  مشچ  هک  تنت ، هار  هب  مشچ  هن  دوب ؛ هار  هب  مشچ  هک  دوبن ، وت  زا  ربخ  یب  ردام ،

.قشع يروآ و  یم  هیده  شیارب  دنخبل  رت و  هداتسیا  رتدیشر ، ییآ ؛ یم  شباوخ  هب  بش  ره  هک  یقشاع  هچ  نابرهم و  هچ  وت  و 

.نم ياه  یکیدزن  تساجنیا ؛ اما  تنت 

.تسین تنت  رظتنم  ردام  ردام و  نارگن  رگید  وت  هک  مناد  یم 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح   / يدازآ قوش 

، تا هتخادـگ  يولگ  .تسا  كاخ  نیا  یهانپ  یب  ياهزور  ِدیـشروخ  ترادـغاد ، هاـگن  .مونـش  یم  ار  تیادـص  خـیرات ، يوترازه  زا 
.تسا درد  رابنلت  هشیمه  ات  ياوآ 

.دناشک یم  اج  همه  هب  دوخ  اب  داب  ار  تیادص  ياه  هکت  تس  يدایز  ياه  لاس 

.میرگن یم  هتسشن  هفوکش  هب  راهب  ره  ار  ترامش  یب  ياه  مخز  تس  يدایز  ياه  لاس 

رد هتفـشآ  ار  تراشرـس  ياه  تسد  هراتـس ، یب  ار  تهانپ  یب  ياه  مشچ  سوناف ، یب  ار  تناریو  ياه  هناخ  تس  يداـیز  ياـه  لاـس 
.میرگن یم  کیرات  ار  تا  هتفر  تراغ  هب  ياهزور  گنس و  هلولگ و 

در دراشف ، یم  مه  رد  ار  كاخ  تیاه  ماگ  يوش و  یم  در  تارطاخ ، زا  هن  خـیرات ، زا  هن  یلاوح ، نیا  ياوه  زا  هن  اـما  يوش ؛ یم  در 
.بش يوس  هب  دوش  یم  باترپ  نامز ، دوش و  یم  گنس  راهب ، تناتشگنا ، يال  هبال  زا  يوش و  یم 

کـشا زامن  یـشک و  یم  شود  رب  ار  نینوخ  نارتوبک  توبات  وت  دنـشک و  یم  دـق  تهاگن  لابند  ناریو ، ياـه  هرجنپ  يوش و  یم  در 
.یناوخ یم 

در .زین  تا  هراوآ  ناکدوک  یهانپ  یب  دایرف  ترادغاد و  ناردام  هجـض  دچیپ ؛ یم  تَشوگ  رد  تناردپ  دایرف  يادص  يوش و  یم  در 
.ار يدازآ  دننز  یم  دایرف  تنیمزرس  ياه  هراپ  يوش و  یم 

.درشف یم  مه  رد  قیمع  یضغب  ار  تا  هرجنح 
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؟ تسشن دهاوخ  هناوج  هب  تسفن  قداص ، هدیپس  مادک  رد  .هایس  ور : شیپ  ياه  لاس  خرس و  رس : تسپ  ياه  لاس 

دخرچ و یم  تهاگن  يور  هبور  زور ، نک ؛ دایرف  دفاکشب ! ار  شتآ  يالوش  رد  هدچیپ  ِنیطایـش  باوخ  تیاپرید ، ضغب  ات  نک  دایرف 
اب .تسا  هتفرگ  ناراب  يوب  تنامـشچ  .دـهد  یمن  تلاجم  بش  اما  تس ؛ يدازآ  ياوه  تیاوه  .يرب  یم  اه  هیناـث  توکـس  رب  گـنچ 

.درب یم  دوخ  اب  ار  تیاه  ماگ  نیطسلف ، يزیر و  یم  کشا  تنت  مامت 

هب ندیسر  نتفرگ و  لاب  يوهایه  وت  رد  توکـس ، هن  نازخ ، هن  وت  رد  .يریگ  یم  نامـسآ  ياه  هراوید  هب  ار  تتـسد  ینز و  یم  دایرف 
.يدازآ قوش  مامت  وت  رد  تسا ؛ رون 

( ناتسناغفا رجاهم  رعاش   ) شبات یلعربنق  ! / یشابن ناتسناغفا  وت  شاک 

! مالس ناتسناغفا 

.مسیونب ار  وت  مهاوخ  یم  بشما  مه  زاب 

هنانگمغ ياه  هژاو  زا  مسیونب و  تا  هرابرد  مریگب و  تسد  هب  ملق  يزور  کی  دوش  یم  ایآ  هک  تسا  هدنام  ملد  رد  هشیمه  وزرآ  نیا 
؟ منکن هدافتسا 

؟ دنکن نیگنس  ار  ملق  ضغب ، اما  مسیونب ؛ ار  وت  يزور  کی  دوش  یم 

؟ دوشن رت  کشا ، تارطق  زا  ذغاک  هحفص  اما  مسیونب ؛ ار  وت  يزور  کی  دوش  یم 

؟ دشابن نآ  رد  هودنا  هژاو  اما  مسیونب ؛ ار  وت  يزور  کی  دوش  یم 

؟ دراشفن ار  میولگ  یگنسرگ ، اما  مسیونب ؛ ار  وت  يزور  کی  ایآ  دوش  یم 

؟ دنازوسن ار  مناهج  ناج و  تناریپ ، ناکدوک و  یگ  هراوآ  اما  مسیونب ؛ ار  وت  يزور  کی  ایآ  دوش  یم 

؟ دریگن يدوبان  هب  ار  ما  یتسه  تتیمولظم ، مسیونب و  ار  وت  يزور  کی  ایآ  دوش  یم 

تساّمسم اب  ردقچ  وت  گنشق  مان  ناتسناغفا !

! مغ ياج  کشا ، ياج  هلان ، ياج  ناغف ، ياج  ناتسناغفا :» »
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متام يا  هدش  رگید  ناتـسمغ ، يا  هدش  رگید  يا ؛ هدـیدن  ار  يداش » گنر   » رگید وت  تسا ، هدـش  هداهن  وت  رب  مان  نیا  هک  زور  نآ  زا 
.هودنا یغای  ياه  هلعش  مزیه  هشیمه  تنانکاس  هدک و 

! یشابن ناتسناغفا »  » وت شاک  ناتسناغفا !

؛ دوب یم  امسم  یب  وت ، هب  بوسنم  ياه  مان  رگید  لثم  مه  وت  مان  شاک 

 . ...و تیاه  همانزور  ياه  مان  تبازحا ، ياه  مان  دننام  ییاه  مان 

؛ تناگدنهد کمک  مان  یتح  تنز و  قوقح  مان  تیاه ، تیلقا  قوقح  مان  ترـشب ، قوقح  مان  تا ، یـسارکومد  مان  دننام  ییاه  مان  ای 
.تناتسود مان  یتح 

! ناتسناغفا

.دراد قیمع  ياه  هشیر  وت  رد  ردقچ  مغ  تخرد 

؟ وت قمر  یب  رکیپ  رد  دوش  یم  کشخ  زگره  اه  هشیر  نیا  ایآ 

دـشاب و یناـغفا  دـشابن ؟ مغ  دـشاب و  یناـغفا  دـشابن ؟ ناتـسمغ  دـشاب و  ناتـسناغفا  دـشابن ؟ مغ  یـشاب و  وت  هک  دـسر  یم  يزور  اـیآ 
؟ دشابن نان  مغ  دشاب و  یناغفا  دشابن ؟ ینطو  یب  تنم  دشاب و  یناغفا  دشابن ؟ یگراوآ  دشاب و  یناغفا  دشابن ؟ یگنسرگ 

؟ دیسر دهاوخ  مه  يزور  نانچ  ایادخ !

.ینافعضتسم روای  وت  .تسین  دیعب  زگره  وت  زا  یلو  دیامن ، یم  رود  یلیخ  نم  نامگ  رد  هچرگا  يزور  نانچ  ندیسرارف  ایادخ !

هداز حیبذ  هرطاف   / هضافتنا رذن 

ناشزاب تیاپ  تسد و  زا  مه  زاب  متسب ، یم  رت  مکحم  ار  اهدنب  هچ  ره  .مدوب  زجاع  قادنق  رد  تیاپ  تسد و  نتسب  زا  مه  اه  تقو  نآ 
.يا هدش  يدیشر  ناوج  تدوخ  يارب  هک  الاح  هب  دسر  هچ  يدرک ؛ یم 

یم ار  ناشترـسح  اهزور  نآ  هک  یناردام  نآ  همه  لثم  مه  نم  .منک  دـنب  یگدـنز  هناخ و  نیا  هب  ار  تیاپ  مهاوخ  یمن  مناوت و  یمن 
.مدنب یم  تا  یناشیپ  يور  ار  تزبس  دنب  یناشیپ  منز و  یم  هرگ  ار  تیاه  نیتوپ  دنب  مدوخ  مدروخ ،
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رد ار  وت  ات  مدرک  سامتلا  منک ، شنادـیم  یهار  هتـسارآ و  تداهـش  نفک  اب  مدوخ  يزور  هک  يدـنزرف  نتـشاد  يارب  ار  ادـخ  ردـقچ 
.تسا دهع  هب  يافو  تقو  الاح  داد و  ياج  مشوغآ 

هن يا و  هدـمآ  نتفر  يارب  وت  هک  مدرک  یم  رواـب  رتشیب  دـش ، یم  رت  خارف  تا  هنیـس  يدیـشک و  یم  دـق  منامـشچ  يولج  هک  زور  ره 
يال هبال  ات  كاـخ  بآ و  نیا  ناـکدوک  يارب  متـسرف  یم  ار  وت  نم ! لیعامـسا  .منک  تا  هداـمآ  هاـگنابرق  يارب  دـیاب  لاـح  ندـنام و 

ار هلولگ  کنات و  دوجو  نودب  هدوسآ ، یگدـنز  يانعم  ات  نیطـسلف  نادـنزرف  يارب  دـنودب ؛ مه  یپ  زا  اورپ  یب  نوتیز ، دازآ  ناتخرد 
کی کنخ  رومن و  تسوپ  نمشد ، کنات  يوس  هب  نآ  باترپ  درس و  گنس  سمل  ياج  هب  ات  ناشکچوک  ياه  تسد  يارب  دنمهفب ،

دریگب و شوغآ  رد  ار  شدـنزرف  هاـگودرا ، هب  هناـگیب  نمـشد  موجه  زا  ساره  نودـب  رداـم  نآ  هکنیا  يارب  .دـننک  سح  ار  لاـغترپ 
رد ار  ناش  شوغآ  يامرگ  شردارب ، رداـم و  ردـپ ، نوخ  قرغ  رکیپ  ياـج  هب  هتفراـمغی ، هب  نیمزرـس  نیا  كدوک  اـت  .دـهدب  شریش 

.دننک یم  خاروس  ار  شفیحن  ندب  هک  ییاهریت  زا  دشاب  هدوسآ  ردپ ، ناتسد  هانپ  رد  ات  دمحم  يارب  .دریگبرب 

هدراذگ تمواقم  ار  شمان  هک  یهار  يارب  ردام  رازه  نیدنچ  نم و  ییاراد  نونکا  ما ، هدرک  سدق  ییاهر  رذـن  ار  مدیـشر  ناوج  نم 
، دوخ هناردام و  یگتـسبلد  لاس  نیدنچ  رب  میدـنب  یم  مشچ  .مینک  یم  یهار  اهنآ  اب  ار  ناملد  هک  دنتـسه  نامیالابدـنلب  ناناوج  دـنا ،

.مینک یم  ناش  هقردب  تداهش  ات  هناقشاع 

بصاغ زا  ار  نام  قح  هک  میا  هتفرگ  دای  ام  .تسا  هدناشن  نیغورد  یحلص  زیم  ياپ  اهراب  ار  ام  هک  يریوزت  گنرین و  زا  میا  هتسخ  ام 
میا هدز  داـیرف  هک  ارچ  دـش ؛ میهاوخ  دازآ  مزینویهـص ، دـنب  زا  يزور  میریگب و  سپ  ناـمیاه  هلـال  كاـپ  ياـه  نوخ  اـب  مزینوـیهص ،
یم هک  ار  تا  همان  تداهـش  ردام ! زیزع  سپ  مسهفناب .» اـم  اوّریغی  یّتح  موقب  اـم  ّریغی  ـال  هّللا  ّنا   » هک میا  هدرک  رواـب  و  اـنل » سدـقلا  »

! دنک ور  رد  ور  يراکیپ  هناور  وت  اب  ار  شلد  همه  تردام  راذگب  دنازرلب ! ار  بصاغ  نمشد  لد  تمالک  گنهآ  دشاب  تدای  یناوخ ،

!« میا هدنز  تلم  کی  ام   » دنادب ایند  ات  دننک  یم  هضافتنا  رذن  ار  ناشناکدوک  زاب  هک  یناوج  ردام  نارازه  میتسه ؛ ام 

ص:24

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


نامز هچیرد  زا 

سدقم عافد  تیناحور و  زور 

هراشا

هبنش ود 

دنفسا 1384  1

مرحم 1427  21

Feb.20.2006

نیدلاردب مظاکدمحم  / هثحابم

.دندوب هدیسر  كولس  عرازم  رد  عولط  زا  یتلاح  هب 

توهش ندنام و  ياه  هار  هروک  زا  هک  دندوب  تیشخ  هصرع  ناروالد  .دنتفگ  کیبل  دمآ ، یم  بّرقت  ِنونجم  هقطنم  زا  هک  ییادص  هب 
.دندیشک نوریب  ار  دوخ  ياه  هدابل  ابع و  تایح ،

زا .دندرک  زاب  یهار  دوخ  يارب  نادکاخ  هریت  توکس  رد  نوخ ، هب  سبلم  هیعدا  اب  دندرپس و  دهعت  مرگ  ِناتـسد  هب  ار  ناشیاه  همامع 
.دندروآ ور  اهرونم  نشور  هزوح  هب  یگدنز ، ِکیرات  ياه  همهمه 

.دندز زیرگ  البرک ، یگنشت  ییاروشاع و  ياه  همغن  هب  ار  اهزیرکاخ  ِشطع  ِراخب  هک  دندوب  ینارگ  هظعوم 

باتک زا  ار  سوملم  داهج  .دننک  داهتجا  ندش ، هعطق  هعطق  هظحل  نیرت  یلوصا  يور  ات  دنتفر  دندرب و  تنیز  مخز و  هثحابم  هب  ار  لد 
.دندرک طابنتسا  هقف ، يروئت  ِياه 
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يارب دـیواج  خرـس و  یکولـس  ریـس و  تسد ، رـس و  نداد  اب  دـنداد و  راـبتعا  زا  يا  ههجو  نوخ ، هماـن  بسن  هب  جورع ، نیا  اـب  ناـنآ 
.دندرک اپ  تسد و  گنفت ، يارجام  رد  اهرهش  تیفاع  ياهراولب 

.دروآرد هزرل  هب  ار  اه  هشام  ناشتماهـش ، قطنم  زا  يا  هدـیکچ  .دـندرک  هضرع  هنابلطواد  رطخ ، ياه  هظحل  هب  ار  شیوخ  ِیناشف  ناج 
.دندوب هدرک  اپرب  هیکزت  سرد  هنیآ ، ِلحاوس  رد  هک  دراد  دای  هب  بوخ  دنورا ، .بیذهت  ياه  گنشف  اب  دنتفر  یم  هناشن  ار  اه  لبه 

ملق رب  بیغ ، ضیفرپ  هیاس  دیسر و  يراگتسر  هب  ناشیاه  هسوب  قارـشا ، هداج  ِبل  هک  دنراد  رطاخ  هب  بوخ  اه  « البرک  » اه و « رجفلاو »
.داتفا ناشیاوتف  رپ 

ریفس زا  یگنردوخ  هلولگ ، ریفص  ره  اب  دندیشاپ و  نوخ  رطع  راکذا ، ياه  هداجس  رب  هک  دنهد  یم  تداهش  ههبج  یشرع  ياه  كاخ 
.دنتفرگ یم  زاورپ  ياپزیت 

.دوب ُرپ  ندیسر ، ِبش  هلمح و  ياه  بش  يارب  اوقت  ِباشخ  اهنآ ، مدحبص  تئارق  زا  يریسفت  اب 

ِنآرق حیبست و  هک  دندوب  یناگنازرف  .دنتسب  یم  کنحلا » تحت  ، » شتسرپ ياهزیرکاخ  تشپ  صالخا ، بنج  هک  دندوب  یناگتـسراو 
.هدنیآ ياه  لسن  ِيارب  دنتشاذگ  تیدبا  لغب  ِبیج  رد  ار  شیوخ  ِیبیج 

یجنپ هجیدخ   / خرس تلاسر 

.تسوت یگتفیش  هصرع  اج  همه  تدهاجم ، ياهرگنس  ات  هثحابم »  » سلاجم زا 

لفاـحم زا  .درک  نادـنچود  نتفر  يارب  ار  تقوش  هکلب  تنتفر ؛ عناـم  دوش و  تریگاـپ  تسد و  تسناوتن  مه  تا  هماـمع  اـبع و  یتـح 
يارب مه  راب ، نیا  یتفرگ و  رگنـس  تنامیا ، داقتعا و  هانپ  رد  زیرکاخ و  تشپ  ات  يدناشک  ار  تنتخومآ  قوش  لوصا » هقف و  ریـسفت ، »

گنفت .رگنس  رد  هچ  هعمل » حرـش   » ياپ دشاب و  هزوح  رد  هچ  دسانـش ؛ یمن  ناکم  اج و  قشع ، سالک  نداد ! دای  مه  دوب و  نتخومآ 
رد يدـش  قشع  تفرعم و  غلبُم  رـس ، رب  همامع  يدرک و  نت  رب  یجیـسب  سابل  ابع ، ابق و  ياج  هب  راـب  نیا  وت  اـپ ! رد  نیتوپ  شود و  رب 

! اه هلولگ  ریفص  رد  يدش  نامیا  تدحو و  ریفس  اه ؛ شکرت  اهریت و  موجه 
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اب هچ  ربکا ؛ داهج  دشاب و  سفن  اب  هچ  داهج ؛ ود  ره  يارب  تسا  ینادیم  ههبج ، .دشاب  هدش  ضوع  نادیم  دـنچ  ره  تسا ؛ یکی  داهج ،
! رغصا داهج  نمشد و 

.يزاسدوخ نیرمت  تسا ؛ یقشاع  نیرمت  ههبج ،

.یگنج یمن  هناقشاع  دربن ، نادیم  رد  یشاب ؛ هدرکن  تدهاجم  سفن  نادیم  رد  ات 

داشرا نشور  سوناف  یناسرب و  ناگنشت  ياه  ناج  هب  ار  ینید  بان  فراعم  لالز  ات  .دناوخ  یم  ار  وت  ههبج  يدرک  سح  هک  دوب  نیا 
.ینک زاب  هتفگان  زا  هرگ  هلولگ ، برس و  ناراب  ریز  تسد ، رد 

.دید یهاوخ  ار  تیناحور  ياه  تداشر  اه و  تعاجش  زا  یمان  ینک ، اشامت  هک  يا  هفیحص  ره  هب 

.تسا سدقم  عافد  تیناقح  لیلد  دربن ، ياه  نادیم  رد  تیناحور  راب  نیا 

نیقی لزنمرـس  هب  دریگب و  ار  اهدیدرت  تسد  ات  دنامن ، تسـس  اه  هدیقع  داینب  ات  دیـشخب  ههبج  هب  ار  شنـشور  روضح  هک  دـش  بوخ 
.دنک هیوگاو  ار  تداهش  داهج و  تقیقح  ات  دوش و  يوار  راب  رازه  ار  لمع  رد  صالخا  تیاکح  ات  دناسرب ،

 . ...یتفر ههبج  هب  دنا ، هتفرگ  شود  هب  ار  میظع  یتلاسر  تیاه  هناش  و  ... 

! دش نوفدم  زیرکاخ  رد  خرس ، نینوخ و  تا ، همامع  یتقو  اهورس ؛ نیرتدنلب  شوگ  رد  دننک  تیاکح  اهداب  ار  تا  یگدادلد  هصق  ات 

يریما نیسح   / نوخ هباطخ 

.داهج هصرع  گنج ، هصرع  زا  رتهب  يا  هصرع  هچ  تسا و  لمع  نید ، بتکم  نادرگاش  همان  نایاپ 

هک نانآ  .دندناوخ  تعاجش  هباطخ  اهزیرکاخ ، ربنم  رب  دنا و  هتـشون  نوخ  بّکَُرم  هب  ار  دوخ  هیملع  هیلمع و  هلاسر  یناحور ، يادهش 
.دندنب لد  تداعس ، ياروشاع  هب  ات  دنشاب  میقم  داهج  يالبرک  رد  دیاب  دننک ، یم  ادتقا  نیسح  هب  ار  ناش  یگدنز 

گرم و هب  ندـیدنخ  ینعی  یگدـنز »  » و لمع » نامیا و   » ینعی نید  تعاجـش و  ملعم  دوب و  نامتداهـش  ماما  ام ، نادرگ  تعامج  ماما 
.اه شکرت  هاگیاج  شتفرعم ، زا  راشرس  بلق  دش و  خرس  شدیپس  همامع  هک  هاگ  نآ  دیباوخ ، گرم  شوغآ  رد  ابیز  هچ 
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دننک یم  رادـیب  دـنروآ و  یم  ناـبز  رب  ینیمخ »  » ماـن دـنیوگ ، یم  نیـسح  مـخز  زا  دنتداهـش ؛ هـصرع  ناـظعاو  اـه ، شکرت  یتـسار !
.ار تلفغ  ناگتفخ 

شومارف ینعی  گرم  دراد و  انعم  البرک  ریـسم  رد  طقف  یگدـنز  دورن  نامدای  ات  دـش  یم  قشع  شکرت  هاگیاج  اـه ، بلق  همه  شاـک 
«. نیسح »

اهنآ دوب ؛ هدـمآ  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زاوشیپ  هب  اروشاـع  هک  اـجنآ  دـندوب ؛ اروشاـع  تفرعم  ناروآ  ماـیپ  دیهـش ، نویناـحور  يرآ !
! تداهش زا  رت  هتسیاش  یسابل  هچ  دننامب و  یقاب  یناحور  هشیمه ، يارب  ات  دندش  دیهش  دننک و  ینیسح  ار  نامداهج  ات  دندمآ 

.تسا هجرد  نیرتالاب  تداهش ، ادهشلادیس ،»  » هیملع هزوح  نادرگاش  یلیصحتلا  غراف  مسارم  يارب 
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نیدوقفم ارسا و  زا  لیلجت  زور 

هراشا

هبنشراهچ

دنفسا 1384  3

مرحم 1427  23

Feb.22.2006

يدمحم سابع  / اه هناشن  یب 

دـنک و یگدـنز  ترورغاب  نامـسآ ، ات  یتشاد  هگن  هدـنز  ار  زاورپ  سفق ، ياه  هلیم  تشپ  لاـس ، تشه  هک  وت  رب  مالـس  وت ! رب  مـالس 
.دننامب هدنرپ  مه  سفق  رد  اه  هدنرپ  ات  دوشن ؛ ضوع  يا  هدنرپ  چیه  مسر 

.دروخ یم  بآ  وت  سیخ  ياه  مشچ  زا  همه  ام  یگدنز  ام ، يدازآ  ام ، يزارفارس 

.دش یم  متخ  وت  راوتسا  ياه  هناش  ییاورپ  یب  هب  اه  هناورپ  مامت  زاورپ  .دندرک  یم  یگدنز  وت  ياه  هنوگ  رب  ار  ناشندوب  ناراب  اهربا ،
.تا هدنام  دنبرد  ياهوزرآ  اب  ینک  ناشرفسمه  ات  دندوب  تندمآ  لطعم  نتفر ، يادتبا  رد  قشع ، ياه  هداج  مامت 

بـش دوشن و  ریزارـس  اه  بادرم  هب  ام  ياهزور  ات  يدرک  دور  ار  تا  يدازآ  يدشن و  ناشدـنباپ  يدوب و  هوک  یلو  يدـنام ؛ دـنب  رد 
.دتفیب نامیاه  ماب  تشپ  يور  قاطراچ ، دنکن و  قد  یگراتس  یب  زا  نامیاه 
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، دننک یم  هیوم  كاخ  نیا  بجو  هب  بجو  رد  ار  تا  هدش  مگ  ياپ  در  اهداب ، هک  درک ، مگ  كاخ  ار  تیاپ  در  یتح  هک  وت  رب  مالس 
! تسا نادرگرس  هچوک  هب  هچوک  تا ، یقشاع  ياهزور  یگتفشآ  يوب  ردب  رد  میسن ، هک  دنَاوت ، زا  يربخ  یب  ناریح  اه ، كدصاق 

ياه کشا  لالز  ناراب  هنـشت  نام ، هناخ  هچغاب  تساه ، لاـس  هک  ییوت  .تسوت  تکرب  هب  مییادـیپ ، اـم  رگا  ادـیپان ! رد  هدـش  مگ  يا 
.تسوت

ماحدزا رد  تسا  کیدزن  هک  نامرهـش  هتفرگ  لالم  ياه  هرجنپ  رب  دـننک  هیرگ  ار  تیوب  ات  دـنوش  داـب  مادـک  ناـماد  هب  تسد  اـهربا ،
؟ دوش هدرپس  یشومارف  هب  اه ، هراوهام 

.ددرگرب راهب  دیاش  نک ؛ هیرگ  اهربا  رب  ار  ترتسکاخ 

! رهم هب  رـس  زار  يا  دنروایب ؟ ار  تربخ  دـیاش  ات  میـشکب  سفن  تمـس  مادـک  زا  .هدـماین  تسدرود  يا  هدـش ! رتسکاخ  تسدرود  يا 
! دنکن مگ  خیرات  ار  ام  ناشن  ات  يدنام  ناشن  مان و  یب  ردقچ  یتفر ! هنابیرغ  ردقچ  دوشگ ؟ دهاوخ  ناهد  ار  تندوب  كاخ ، مادک 

! دش زیزع  ناریا  راختفا  تزع و  يدنلبرس و  ناتیناشن  هک  اه ! هناشن  یب  امش  رب  دورد 

نیدلاردب مظاکدمحم   / يدازآ ياوه  رد  سفن 

ریز هب  تفگ  گنج  ِمب  يادص  دنتفرگ ، شناد  راب  اه  تخرد  هک  هاگ  نآ  تسا ، زبس  هشیمه  میوقت  هظفاح  دشابن ، شدای  یـسک  رگا 
ياه میـس  يور  نداتفا  زا  .دیدیـشک  دوخ  تین  يولج  ار  ریواصت  همه  دوخ ، ياهتنا  یب  مزع  اـب  ار و  يرفولین  خرچ  امـش  دـیا  هدروآ 

.تراسا اه  لاس  اه و  ندش  هکت  هکت  ات  هتفرگ ، اه  نیم  رادراخ و 

هب امـش  يرابدرب  تیاکح  ِمارتحا  هب  زونه  هک  ییاه  هلیم  نامه  زا  دـیاب  ار  نیا  داتفا ؛ اه  هاگودرا  ياه  هلیم  تشپ  رادـتقا ، زا  ییایند  و 
.دیسرپ دنا ، هداتسیا  مایق 
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رد ساپـس  ریثکت  يارب  دـندش  جـییهت  مه  اه  یبآ  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  ایرد  تفاطل  دـش ، هتخیر  دالوپ  بلاق  رد  هک  ناـت  ییاـبیکش 
.نامسآ ِتشدنهپ 

ياه تونق  دهاش  اه ، هاگودرا  ِغارچ  .دوب  هدرک  ادـیپ  هار  ناتیاه  لد  ِلولـس  هب  اهانگنت  زا  هک  دوب  ینآرق  ناتدوبک ، ياه  هظحل  مهرم 
.دوب نات  « رتَو »

ياـه هناوج  ِداـیعا  اـت  دریگ  یم  یلاـب  رپ و  دـنک ؛ یم  هزاـت  ییاوه  دوش ؛ یم  زاـب  سفق  ِلد  دـنروآ ، یم  ار  يدازآ  مسا  یتـقو  زوـنه 
.افوکش

.دنیآ یمرد  غوی  ریز  زا  ریگ  سفن  ياه  هرطاخ  دیآ ، یم  يدازآ  یتقو 

.تفرگ نشج  ار  شیوخ  ِتشگرب  اهرهش ، ِقنور  دیا و  هتشگرب  يراوازس ! هلیبق  نادرم  گرزب  دیا ، هتشگرب  امش 

.دوش یم  مامشتسا  یقشاع  ِلزغ  امش ، ياه  هاگن  همه  زا  هک  دییایب  شیپ 

هداتفا سفق  رد  هک  ار  هدنرپ  تارطاخ  زا  یموبلآ  ام  يارب  دـییایب و  .دـیدز  ناردام  ِیهار  هب  مشچ  تایاکح  هب  يدـیپس  زا  یگنر  امش 
.دینزب قرو  دوب ،

.دتسیاب امش  ِینشور  ربارب  رد  تسناوتن  هاگ  چیه  بش ، هک  دیئوگب  دیئوگب ! لکوت  يرابدرب و  ِياه  یگزات  زا 

یم هضرع  نیدرورف  تعیبط  هب  ار  امـش  تراسا  دیواج  ياه  همغن  زا  يا  هشوگ  تسا ، شیپ  رد  هک  يراهب  ِماقمالاو  ِناگدـید  کنیا ،
.دیوش هتخانش  شیپ ، زا  رت  هزات  امش  دباتب و  اه  هدیدپ  همه  رب  لاحلا ،» نسحأ   » زبس رون  ات  دراد 

هدازرکاذ نیسحدیس   / دنا هتفگ  ام  هب  تیاه  مشچ 

زا تراسا ، تاظحل  مامت  ما  هدینش  .يا  هدرک  سح  تدوجو  تارذ  مامت  اب  ار  درد  ینعم  ما  هدینـش  .يا  هدیـشک  جنر  یلیخ  ما  هدینش 
.يا هدزن  مد  يا و  هدش  یلاخ  ُرپ و  تبرغ 
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.يا هدش  داهج »  » ِنشور هیآ  قادصم  يا و  هدیشخب  ینعم  تماقتسا »  » موهفم هب  يا ، هدرک  دیفس  ار  لمحت »  » يور ما  هدینش 

»؟ ندید دننام  دُوب  یک  ندینش  ، » یناد یم  رتهب  هک  تدوخ  اما  وت ؛ زا  ما  هدینش  اهزیچ  یلیخ 

.هتفرگ یلیخ  تلد  مناد  یم  وگب ! تدوخ  زا  تدوخ  ایب و  الاح 

تقاط اه  هجنکـش  ریز  شاک  يا  هک  ینک  یم  وزرآ  اه  تقو  یـضعب  مناد  یم  .يا  هداـتفا  بقع  هلفاـق  زا  ینک  یم  ساـسحا  مناد  یم 
.يا هبیرغ  انشآ ، همه  نیا  نیب  ینک  یم  رکف  اه  تقو  یضعب  مناد  یم  دش ! یم  مامت  تَراک  يدروآ و  یمن 

یم ول  ار  تدرد  همه  یهاوخب ، هکنیا  نودـب  اه  تقو  یـضعب  هک  یهآ  زا  تهاگن ، قمع  زا  ما ؛ هدـناوخ  تیاه  مشچ  زا  ار  اهنیا  همه 
.تسا هدرک  هفوکش  ِمیس  هکت  دنچ  رد  شقرف  طقف  درادن ؛ مک  تراسا  زا  يزیچ  ام  يایند  الاح  درک !؟ دوش  یم  هچ  اما  دهد ؛

.دنا هتفگ  ام  هب  ار  زیچ  همه  تیاه  مشچ  نزن ، یفرح  دشاب ، یهاوخ ؛ یم  وت  هک  روط  ره  مه  الاح 

یجنپ هجیدخ  / یگنادواج

یم يا  هناورپ  هناقشاع  هب  تا  هصق  تسا ! ررکمان  مه  زاب  راب ، رازه  يونـشب  ینابز  ره  زا  هک  تسا  قشع  ِیمیدق  هصق  نامه  تا  هصق 
«. دماین زاب  يربخ  دش ، ربخ  هک  ار  نآ  : » هک دنا  هتفگ  شوخ  هچ  .دش  ربخ  یب  دوخ  دروایب و  عمش  هلعش  زا  يربخ  تساوخ ، هک  دنام 

.دنتفاین تسد  اهداب  مه  ار  ترتسکاخ  یتح  هک  قشع  شتآ  رد  یتخوس  نانچ  نآ  وت  و  ... 

ياه هکت  زا  مریگب  غارـس  كاخ ، نیمادـک  اـجک و  رد  مناد  یمن  دیـشک ؟ شوغآ  رد  ار  تزاورپ  تعـسو  نامـسآ ، مادـک  مناد  یمن 
؟ تنت

.وت زا  مبای  یم  یناشن  رتمک  میوج ، یم  هچ  ره  هک  يا  هدش  اهر  ملاع  ياجک  مناد  یمن 
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راگنا .دـناسرب  وت  هب  ارم  هکنآ  یب  تسوت ؛ زا  ییاپ  در  اج  همه  رد  هک  منزب  هسرپ  تتارطاخ  يوجو  تسج  هب  نامز  زا  تمـسق  مادـک 
نیا هک  تسا  هدش  هدنکارپ  اوه  رد  تندب  ياه  هرذ  هک  يا  هتخوس  نانچ  نآ  دیاش  تسا ! هداتفا  اج  همه  ترذگ  هک  يا  دوب ، یمیسن 

! تسا نم  اب  تروضح  ینم و  اب  مور  یم  هک  اج  ره  دهد و  یم  ار  وت  يوب  ردق 

! یگنادواج تعسو  هب  تیدبا ، هزادنا  هب  دش ؛ ینالوط  ترفس 

 . ...وت يارب  اما  تسا ؛ یتشگزاب  ار  يرفس  ره  دنیوگ  یم 

؛ هدرکن تا  ییاوه  تا  هناشاک  يوب  زونه  هک  يدش  يا  هدنرپ  وت  اما  دندرگ ؛ یمرب  هناخ  هب  زور  کی  رجاهم  ياهوتـسرپ  دـنیوگ  یم 
.يا هدش  ناشن  یب  يا  هدنرپ 

يدش هدنرپ  يدروآرد و  لاب  دوز  هچ 

تسا هدنام  رفن  کی  كاخ ، رد  وت  يوجو  تسج  هب 

دیاش .تساجک  مناد  یمن  نم  هک  یتسه  ناهج  نیا  زا  هشوگ  کی  دـیاش  ینامب ! یقاـب  ینتفاـین  تسد  هک  یهاوخ  یم  تدوخ  اـمتح 
.دنتسه تناشن  یب  رازم  ناوخ  ترایز  ناگتشرف ، تسا و  هدیشک  شوغآ  رد  قاتشم  ار  تنت  كاخ ،

ردـقچ یتشاد و  تدارا  ردـقچ  .مالـسلااهیلع و  همطاف  لـثم  تسرد  رتادـیپان ؛ ترازم  یـشاب و  ادـیپان  هک  یهاوخ  یم  تدوخ  اـمتح 
.يا هدیسر  تیوزرآ  هب  یتفای و  روضح  هزاجا  دیاش  شناهنپ ! تبرت  ندییوب  قاتشم 

.میوج یم  ار  وت  هک  تسا  یلاسرید 

.مراد اهزاین  زار و  تدای  هب  یلاخ ، ربق  کی  اب  هک  تسا  یلاسرید 

.منک یم  رورم  ار  تیاه  هرطاخ  هک  تسا  یلاسرید 

.يرذگ یم  اهر  مارآ و  نامز  هدودحم  زا  رتارف  وت  مسوبحم و  اه  هظحل  رد  نم 

تسا ینالوط  هار  وت  نودب  هار ! قیفر 

تسا هدنام  رد  هبرد  هک  اهنت -  رفاسم  منم - 

سویأم يا  هظحل  هکنآ  یب  دـنراظتنا ؛ مشچ  اه  هچیرد  مامت  ار  وت  .راگزور  نامرهق  يا و  هدـش  اـه  هصق  ماـمت  نومـضم  وت  کـنیا  و 
.دنرادرب تسد  سّسجت  زا  يا  هظحل  هکنآ  یب  دنوش ،
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.كاخ رد  اه  قیاقش  نامسآ ، رد  اه  هدنرپ  دنیوج  یم  ار  وت 

.دنونشب ار  تیاه  نیتوپ  گنهآ  برض  ات  دنرظتنم  اه  هداج  زونه 

: راظتنا مشچ  ما و  هتسشن  یلاخ  ربق  کی  رس  رب  زونه  نم  و  ... 

يربب اجکان  هب  ار  نم  ییایب و  وت  هک 

.تسا هدنامرد  تخس ، وت  یب  نم  ِینیمز  لد 

هداز یقت  هبیط  / زاورپ

وت مهـس  هک  هچنآ  همه  زا  یتشذگ  یتشذگ و  یم  دیاب  هک  هچنآ  همه  زا  يدش  در  .یتسویپ  نامـسآ  هب  هک  يدوب  يراد  هلابند  هراتس 
.دوب

هلپ هلپ  یتشذگ و  اهزیرکاخ  همه  زا  .يدرک  هیده  راگدرورپ  هار  رد  ار  تا  ییاراد  همه  یتشاذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  تا  یگدنز 
.یتشاد وزرآ  ار  زاورپ  هک  يدوب  يرتوبک  وت  شتآ و  دوب و  نوخ  همه  دوب و  دود  همه  تفارطا  .یتفر  الاب 

ردـقچ .یتسب  یناشیپ  هب  ار  تیارهز »  » ای دـنب  یناشیپ  .ینزب  سپ  ار  اهربا  يردـب و  ار  اه  هدرپ  يرذـگب ، قفـش  قلف و  زا  یتساوخ  یم 
هـشوگ هتخوس ، یکدصاق  اهداب و  تسد  رد  رپرپ  قیاقـش  دش ، هدیـشک  ریوصت  هب  هرابود  تا ، هشیمه  يایؤر  يداد ! یم  تشهب  يوب 

.تدنب یناشیپ 

هـشوگ مادک  تسناد  یمن  یـسک  هک  ردق  نآ  يدش ؛ در  همه  نآ  زا  دوب ؛ تدوبعم  وت و  نیب  هلـصاف  يادص  نیرخآ  هراپمخ ، يادص 
.يا هدرک  باختنا  دوعص  يارب  ار  كاخ 

، کنیا .یتساوخ  تدوخ  هک  تسا  يزار  نیا  يدوب ؟ هتفخ  تمـس  مادـک  رد  مارآ  .دـندروآ  ربخ  ار  ترطع  يوب  اهنت  اـه ، كدـصاق 
؛ میـشک یم  راظتنا  ار  وت  یتشگ ؟ هدوسآ  كاخ ، مادک  رب  رـس  میتسناد  یم  شاک  .تسا  يراج  اهرکف  رد  زونه  هک  تسوت  زبس  لایخ 

! هدشمگ رتوبک 

! يدوب هتشاذگ  اج  هب  تیاه  لاب  زا  يرثا  شاک !

! دوب وس  مادک  تزاورپ  در  میتسناد  یم  شاک 
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يریما نیسح   / هتخوس کشا 

.رون زا  هام و  زا  تشذگ و  یم  دیشروخ  زا  هک  يا  هداج  رد  ار  شا  یتسه  مامت  دوب  هدرک  مگ  دمآ و  یم  رود  هار  زا  هتسخ  يدرم 

لثم دـنتخوس ؛ شتآ  رد  هک  داد  یهاوخ  ار  ییاـه  کـشا  یناـشن  هنوگچ  تفگ ؟ یهاوخ  نخـس  درم  اـب  هنوگچ  مرثـالا ! دوـقفم  لد 
.اه ناوختسا 

.تشگنرب تفر و  بورغ  رد  هداج ، رد  شا  یناوج  هک  ار  یهایس  ياه  مشچ  مهدب  یباوج  هچ  مرثالا ! دوقفم  لد 

.دیور یمن  اه  گنس  فاکش  زا  یهایگ  دراب ، یمن  نم  نیمزرس  هب  ناراب  یتفر ، وت  هک  یتقو  زا  مرثالا ! دوقفم  لد 

يرعش هچ  دوش ، یم  دیفس  هبش  کی  يردام  يوسیگ  یتقو  دناد  یم  یسک  هچ  ار ؟ درم  تشپ  نتسکش  یقیسوم  دناد  یم  یـسک  هچ 
؟ دناوخ دیاب  يا  ییالال  هچ  اباب  یب  كدوک  يارب  دناد  یم  یسک  هچ  دورس ؟ ناوت  یم 

یم هنهک  دـنراد  رگید  متارطاخ  نیبب ! ییاجک ؟ نارجه ؛ ياه  سونایقا  رعق  رد  ای  یبآ ، رد  یکاخ ، ریز  وگب  نم  هب  مرثالا ! دوقفم  لد 
.مدرک رارکت  تسکع  يارب  سب  زا  دنوش ؛

عولط تقو  زور ، نیمادـک  قشع ! فسوی  نم ! فـسوی  تمنیبـب ، مشاـب  هتـشادن  مشچ  ییآ ، یم  یتـقو  مسرت  یم  .موـش  یم  ریپ  مراد 
!؟ دیآ یم  میارب  وت  زا  ربخ  کی  اهنت  یکرابم ، زور  مادک  ِناوخسورخ  باتفآ ، نیمادک 

.معناق يربخ  هب  یماغیپ ، هب  هک  نم  نم ! يافو  یب  لد  مرثالا ، دوقفم  لد 

.آرَد یتسود  رَد  زا  ینک ! یم  غیرد  نم  زا  ار  یهاک  رَپ  هک  نم  نامیلس 

لد هب  دـییوگب ؛ ملد  هب  ینک ! یم  سح  ار  شیوب  هک  اوه  يا  یباـت ، یم  شمـسج  رب  هک  باـتفآ  يا  زیزع ! يا  يربـخ  رواـیب ، يربـخ 
! مریمب لد ، یب  تسا  هدنامن  يزیچ  هک  دیئوگب  مرثالا  دوقفم 

! درگرب ما ؛ هدش  نیگنس  ما ، هدش  ریپ  مرثالا ! دوقفم  لد 
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یقلاخ یلع   / ربص هفیحص 

.دندوب وت  راتفرگ  اهدنب  يدوبن ؛ دنب  رد  هاگ  چیه  وت  تشون ؟ كاخ  نیا  نیرز  تاحفص  كرات  رب  ار  وت  هرطاخ ، مادک 

یکاخ نت  .دنزب  مقر  تراسا  رد  ار  وت  تشونرس  هک  تسا  تراسج  نینچ  هن  ار  ریدقت  دندنبب و  وت  رب  هار  هک  تسا  ناوت  هن  ار  اه  هلیم 
دهد یم  یهاوگ  تدوجو  دـنبدنب  زونه  .يوش  نایکالفا  نیـشن  مه  ات  يدرک  التبم  نینهآ  ياه  هلیم  دـنلب و  ياـهراوید  لد  هب  ار  تا 

.يدرواینرب مد  یتخیمآ و  شیوخ  تفاطل  اب  يدید و  راگزور  یتشرُد  زا  هچ  هک 

يدرشف مه  رب  مشخ  نادند  يدرواین و  بات  ار  نمـشد  یمرـش  یب  هک  هاگ  نآ  درب ؛ دهاوخ  دای  زا  كاخ  رگم  ار  تیاه  مدق  تبالص 
! دوش هدولآ  نمشد  شزرا  یب  تسد  هب  تیاه  شزرا  كاخ و  نایک و  هک  ادابم  ات  یتسناد  مارح  دوخ  رب  ار  نتسشن  مارآ  و 

.میشاب وت  نوچ  میهاوخب  هک  تسا  تخس  ردق  نامه  نتفگ  وت  زا  التبا ! مکارت  رد  رو  هطوغ  يا 

ناردام یگنادرم  یگرزب و  ناتساد  وت  راثیا  هصق  زونه  تسا و  ناشخرد  نیمزرس  نیا  يراکادف  تماقتسا و  هفیحـص  رد  وت  مان  زونه 
.دزاون یم  ار  تنیمزرس  نادنزرف  ياه  شوگ  هک  تسا 

! یتماقتسا رایعم  هک  ار  وت  روبص ؛ ياه  هوک  دنناوخ  یم  ار  وت 

يدوج مظعا   / مرثالا دوقفم  لد 

مگ بآ  نان و  لابند  یگدـنز ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ات  درگب  ملابند  وت  مه  راب  کی  .دـندروآ  ار  تدیهـش  ياـهردارب  مردارب !
! موشن

! موشن رثالا  دوقفم  مریقح  ياه  هتساوخ  نیب  ات 
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! موشن مگ  یمشچ  مه  مشچ و  غولش  رازاب  رد  اه ، فرح  اه و  مشچ  ماحدزا  رد  هک  درگب  نم  لابند  وت  مردارب !

لقع نیـشن  خاک  هن  مشاـب ، قشع  لاچهایـس  ینادـنز  نک  اـعد  .اـیند  ناـبایخ  راوس  کـت  هن  مشاـب ؛ قوشعم  هچوک  حورجم  نک  اـعد 
.رگباسح

.مبایب ار  ههوک  ود  هینیسح  هار  یگدنز ، چیپ  رد  چیپ  ياه  هچوک  زا  هک  نک  میاعد  مردارب ! نک  میاعد 

.مشاب میقم  هّکف  يارحص  رد  نک  اعد 

! تسا هدش  كاخ  ای  دوش  یم  هتسب  زاب و  زونه  مناد  یمن  هک  مدرگب  تیابیز  ياه  مشچ  نابرق  مردارب !

! یناهج هطقن  مادک  رد  مناد  یمن  هک  مورب  تا  ینابرهم  نابرق 

تمان مسرت  یم  مسرت ؛ یم  .دنرادن  ار  وت  مسج  زا  لابقتسا  تقایل  دیهش ، یب  ياه  نابایخ  .ما  هدش  مگ  دیهـش  یب  ياه  هچوک  رد  نم 
.دنک شومارف  راگزور ، ار  تدای  و 

.تسا هناریو  وت ، مان  یب  یلد  ره  يدابآ ؟ مادک  هن ، دوش ؛ دابآ  وت  مان  یب  ملد ، نزرب  يوک و  مسرت  یم 

! دندروآ یم  وت  زا  كالپ  کی  مک  تسد  شاک 

! آزاب دوخ  رهش  هب  مردارب ؛ نکن  غیرد  نم  زا  ار  دوخ 

يدمحم سابع  / تبرغ

تس هدشن  يا  هراتس  یکشا  هک  تساه  لاس  هچ 

تس هدشن  يا  هراشا  نم  یگراتس  یب  هب 

یتح ما  یمخز  لاب  رپ و  تساه  لاس  هچ 

تس هدشن  يا  هراپ  هراپ  لد  مخز  جالع 

میداد یم  هدنرپ  ناذا و  يوب  ردقچ 

تس هدشن  يا  هرانم  نامولگ  مخز  هک  دش  هچ 
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تسا هتسب  نم  لاب  ود  ندیرپ ، لصف  هشیمه 

تس هدشن  يا  هراچ  چیه  مندز  رپ  يارب 

تلد بیرغ  تبرغ  رد  هک  تساه  لاس  و 

تس هدشن  يا  هراختسا  نم  تبرغ  يارب 

ییایرد مادک  نارک  هنارک ، یب  وت 

تس هدشن  يا  هرانک  ار  تندب  اه  هسام  هک 

يدمحم سابع   / باتفآ حور 

ار تباجتسم  ياعد  اهنیا  دنا  هراوآ 

ار تباوختخر  بش  ره  دندرگ  یم  هدوهیب 

...نیا تیاه ، کشا  هار  دندرک  دس  هلعش  اب 

ار تبارش  گنت  ینوخ  ياه  همشچرس 

موش ياه  مشچ  نیا  رد  تسین  نکمم  زاورپ 

ار تباوخ  تسد  یتح  دندنب  یم  هک  یتقو 

يدنازرلن هک  یتقو  دندیزرل  دیب  نوچ 

ار تبالصاب  ياه  هوک  نآ  اه ، هناش  نآ 

یسیونب همان  ادابم  ات  تیاه  هلان  اب 

ار تباجا  ناتسد  دندرک  ملق  یتح 

زور ره  تا  هلان  ياهزوس  زا  میسن  اما 

...ار تباوج  یب  کشا  تس  هدروآ  هآ  اب 
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زاب دنامب  یقاب  ناشدرس  ياه  لصف  ات 

ار تباتفآ  حور  دنتشک  اه  هیاس  رد 

ار تزور  دنتفر  رس  هراب  کی  همه  اه  بش 

ار تباوختخر  حبص  دندرک  رحس  نوخ  اب 

يدمحم سابع  / راوآ

تخیر هناخ  فقس  اهرتوبک  اب  يدیشک  رپ 

تخیر هناریو  نیا  يور  رب  هِم  لثم  تبرغ  درگ 

اهراوید هناش  رب  دش  راوآ  نامسآ 

تخیر هناخ  تشخ  تشخ  اب  ات  ردق  نآ  دز  هجض 

ارم یشومارف  تمس  ات  دندرب  اه  ضغب 

تخیر هناش  رب  ولگ  مخز  اب  هک  دش  لوات  هیرگ 

رتربا دش  اهربا  زا  رصع  زور  ره  تردام 

تخیر هناورپ  ینماد  وت  یلاخ  ربق  يور 

دناوخن يزاوآ  زین  يرانق  یتح  وت  دعب 

تخیر هناد  بآ و  داتفا ، سفق  دز  رپرپ  هک  سب 

مَرَت ياه  نیتسآ  يور  تخیر  میاه  مشچ 

تخیر هناوید  لد  نیا  میاه  هیرگ  ناکت  زا 

تخیر هناخ  فقس  اهرتوبک  اب  يدیشک  رپ 

تخیر هناورپ  رتسکاخ  ما  هدرم  راهب  رب 
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يدمحم سابع  / هنیآ

دیسرن نهد  ات  هک  يدنلب  ياه  هلان  ز 

دیسرن نم  تسد  هب  یتشون  همان  ردقچ 

« ...نم ردام ؛ مالس ، : » یتشون تاه  ضغب  هب 

دیسرن ندمآ  هب  هلمج  يدرک و  توکس 

یتح يا  همان  هب  یسیونب  یتساوخن 

دیسرن ندش  ات  هب  یتح  وت  ياه  همان  هک 

 - هن دیاش ؛ بورغ  ره  مدش  هیرگ  ردقچ 

دیسرن نهریپ  يوب  مرت  ياه  مشچ  هب 

تسکش هآ و  زا  ار  وت  دش  رپ  هنیآ  ردقچ 

دیسرن نتسیرگ  ياه  هیناث  هب  یلو 

تفشآ ار  وت  سفق  باوخ  يدوب و  هدنرپ 

دیسرن ندز  رپ  هب  تدیپس  ياه  لاب  و 

درک مبآ  هرطق  هرطق  تندماین  مغ 

دیسرن نفک  ات  دُرم و  ارم  ياه  لاس  و 
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تشادگرزب  زور 

هراشا

هعمج

دنفسا 1384  5

مرحم 1427  25

Feb.24.2006

يریما نیسح  / هراودای

.دنا هدمآ  تا  هراودای  هب  اه  هراتس 

.تسا یضایر  موجن و  هرطاخ  بش 

.تس يراج  هنابش  لفاحم  رد  زونه  چوک ، لاس  رازه  سپ  زا  تدای 

يالاب رد  خیرات و  هناخدصر  رد  ییوت  نیا  دنزیخ ، یم  هنابـش  ناسورع  دَـصَر  هب  هک  هاگ  نآ  دـنور ، یم  لاله  تیؤر  هب  هک  هاگ  نآ 
.تا هشیدنا  راوتسا  يوراب 

.ما یکدوک  یضایر  باتک  و  دنا ؛ هدمآ  تا  هراودای  هب  اه  هراتس 

رب ینیرز  ياه  خـیم  ار  ناگراتـس  هک  اـهنآ  هب  ددـنخ  یم  دریگ و  یم  رخـسمت  هب  ار  یطـسو  نورق  نـالهاج  هک  منیب  یم  ار  تهاـگن 
.دنتسناد یم  نامسآ  هزوریف  فقس 

هب ار  ملع »  » یتقو یهاوخب ، قح »  » دوخ زا  ار  تقیقح »  » یتقو يرآ ، .دـنک  یم  يزاب  جنرطـش  نامز »  » اـب دراد  تقیمع ، هاـگن  هسدـنه 
.ینک یم  تام  ار  نامز  لاچهایس  نایراصح  يرذگ و  یمرد  نامز  راصح  زا  ییوجب ، لک » ملاع   » تین
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.درک هراچ  ار  ادخ  قلخ  ياهدرد  دوشگ و  ار  ناینامسآ  زار  ناوت  یم  نامسآ ، تحایس  نیمز و  تسایس  تام  شیک و  رد 

مدرم ياهدرد  يارب  یشیدنا  هراچ  رورپ و  سوه  نامکاح  متس  زا  رذگ  يارب  یلپ  تسایس ، ملع و  یسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  يارب 
.دوب شنیمزرس 

هماخ هب  هک  ییاه  باتک  دـننک ، یم  عولط  ترواب  هموظنم  رد  هک  ییاه  هراتـس  زا  اـشگب  زار  ریگ ، تسد  هب  راـب  رگید  ار  تبالرطـُسا 
.تسا رتزیزع  ادهش  نوخ  زا  هک  نامه  یتشون ، قشع 

؛ زین يراکزیهرپ  شالت و  ملع ، قشع ، اه ، هراتس  دنا ؛ هدمآ  تا  هراودای  هب  تیاه  باتک 

.دریگ یم  هراودای  زور  ره  شیارب  تعیبط  تسین ؛ مزال  هراودای  گرزب ، هجاوخ  يارب  دنچ  ره 

یقلاخ یلع   / ینشور رفس  مه 

زا وت  دـندید ؛ یمن  رـضاح  ناهج  نیا  رد  ار  وت  دـنداد ، یم  تَمالـس  تقو  ره  هک  سوت  هدولآ  كاخ  ياه  هچوک  دنـسانش  یم  ار  وت 
.دهد یم  ماو  شقاتشم  ياه  لد  هب  ار  باتفآ  هک  ینیمزرس  نامه  زا  فراعم ، راید  زا  يدوب ، مولع  ملاع 

.یتشاذگ یم  اج  تناوارف  ياه  شسرپ  يال  هبال  رد  ار  تدوجو  اما  يدز ؛ یم  مدق  هچوک  هب  هچوک  هک  دندید  یم  ار  وت 

.يدز یم  یفن  رهُم  ار  نوکس  يداتسیا و  یم  يدیرفآ ، یم  دایرف  يدرک و  یم  توکس  يدوبن ، يدوب و 

.يدش یم  ینامسآ  یتشاد و  یمرب  ماگ  نیمز  رب 

.يدز یماندب  رهُم  نیطایش ، یناشیپ  رب  یتفر و  اهدیدرت  فاصم  هب  تسد ، رد  نامیا  غارچ 

.دراد یماو  نیسحت  هب  تدهاجم ، همه  نیا  زا  ار  ناسنا  هک  تسوت  دئاقعلا » دیرجت   » لصف لصف 

.دندیلاب وت  هاگن  هیاس  رد  دنتفرگ و  ینشور  وت  ناتسد  زا  مولع ، تاحفص  هک  یتفرگ  تسد  رد  ار  باتفآ  مادک  سوت ! راختفا  يا  هآ ،
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ریوصت هب  تیاـه  باـتک  رد  قلخ ، یماـمت  هب  ندناسانـش  دـصق  هب  ار  قح  تقیقح  یتخانـش و  فراـعم  مکارتـم  قاروا  رد  ار  ادـخ  وت 
.يدیشک

دنشک یم  كرس  دنتسیا و  یم  شیوخ  ياپ  ناتـشگنا  رـس  رب  حبـص ، هک  یناتخرد  سوت ؛ ناتخرد  مامت  يادنلب  هب  يا  هداتـسیا  کنیا 
لاب يادـص  رد  هک  ار  وت  ياه  ماگ  نینط  تساه  لاس  دـنریگ ؛ يربخ  سوت ، هتخادـگ  حور  يا  وت  زا  رگم  اـت  ار  فارطا  ياـه  ناـبایب 

يدرک هتخر  ناهج  ِرتتسم  ِهنُک  رد  وت  هک  دنزومایب  وت  زا  ار  مولع  بادآ  ات  دنرظتنم  هریخ ، ِناهذا  .دنونش  یمن  تخیمآ ، یم  ناگتشرف 
.يا هدومن  ماگمه  دوجس ، اب  ار  دوجو  و 

.دنیآ عامس  هب  وت  ياپ  هب  اپ  یتسه ، هراپ  هراپ  قاروا  ات  ریگب  تسد  رد  ار  تا  « يرصان قالخا  »

لفحم شخباـمرگ  هک  تسوت  ياـه  باـتک  ِيانـشور  دـنک و  یم  ییاـمندوخ  یملع ، سلاـجم  ماـمت  رب  هک  تسوت  ِماـن  ریدـقت  زونه 
.تسا شناد  ناگدنیوج 

عسُو دح  هب  ینشور ، ناگنشت  ات  يدنکارپ  تیاه  هتـشون  قاروا  يال  هبال  ار  شیوخ  رون  هک  يدوب  یباتهام  وت  ینـشور ! رفـس  مه  يا 
.دوش نادنچود  شتمرح  وت ، زا  دعب  ات  يدیشخب  ملق  يوربآ  هب  ار  دوخ  لالز  هک  يدوب  ییایرد  دنریگ و  هرهب  نآ  زا  شیوخ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / نامسآ دنلب  ماب  رب 

.خیرات هزادنا  هب  یگرزب ؛ وت 

ياه لد  رب  همـشچ  همـشچ  ار ، نید  بادآ  قالخا و  هک  نانچ  نآ  .دراد  دادـتما  اهدودـحمان  اـت  هک  تسا  گرزب  ناـنچ  تا  هشیدـنا 
.يدرک باریس  مولع  تمکح و  زا  ار  تفرعم  هنشت  ياه  ناج  یتخاس و  يراج  يریوک 

تقو چـیه  هک  ینارون  یغارچ  دـننام  تسا ؛ هتـشاد  هاگن  كانبات ، ياه  هشیدـنا  ماب  رب  تسا و  هتفرگ  شیاـه  تسد  رد  ار  وت  خـیرات ،
.دشابن شندرک  درخ  نتخادنارب و  يارای  ار  يا  هشیت  چیه  هک  هدیشک  کلف  رب  رس  یهوک  دننام  .دش  دهاوخن  شوماخ 

«. دیرجت  » هدیشک کلف  هب  رس  ياه  هلق  رب  سوت ، نامسآ  رب  یباتفآ  وت 
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نماد ار  اه  هراتـس  وت  .يزیر  یم  مدرم  رواب  رب  ینک و  یم  دـصر »  » تیاـه مشچ  يوسارف  رد  ار  اـه  هراتـس  هک  ناـس  نآ  یمیکح ؛ وت 
.ینیچ یم  تمکح  ملع  نامسآ  زا  نماد ،

یم اه  هشیدنا  فاق  رب  یشک و  یم  نوریب  اه  یمهف  جک  دوکر و  زا  ار  بان  مالسا  هفسلف » ، » دوخ مالک »  » اب هک  ناس  نآ  یفوسلیف ؛ وت 
.یناشن

هناخ هانپرـس  تیاه ، تسد  هک  نانچمه  دـهد ؛ یم  يزوسلد  رطع  تیاه ، هناش  تقفـش و  رون  تیاه  مشچ  هک  ینیمز  ناریا  ياـناد  وت 
.تسا هدوب  سوت  شوماخ  ياه 

.دریگ یم  ییاناد  يوب  تیاه  تسد  رد  ملق 

یب ياـیرد  زا  هعرج  هعرج  ناـکلاس ، ناـفراع و  دـشوج و  یم  جوم  جوم  دوش و  یم  اـیرد  يرـصان » قـالخا   » رد راـعم ف ، بادآ و 
.دنوش یم  باریس  وت  فراعم  نارک 

.دنک یم  يرگ  هولج  ملع ، ملاع  رد  دریگ و  یم  ناج  تملق  كون  زا  داقتعالا » دیرجت  »

.تسوت ناشخرد  راکفا  يولألت  تاراشا » رب  یحرش  »

تمدخ هار  نیرتهب  ات  يدرک  وجو  تسج  ار  اه  هار  مامت  وت  .يا  هدرک  هشیدنا  ملع و  فقو  ار  تدوخ  يا و  هداتسیا  ناهج  دنلب  ماب  رب 
.ینیزگرب ار  قلاخ  هب  تدارا  قلخ و  هب 

.دنک یم  رتراگدنام  ار  وت  دشخرد و  یم  خیرات  كرات  رب  تمان  نانچمه  و 

.تراکفا هزادنا  هب  یگرزب ؛ وت 

.تسا راگدنام  تراثآ  تراکفا و  هک  ینامز  ات  دنام  یهاوخ  گرزب  وت 
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لیلخلا رهش  رد  ینیطسلف  راد  هزور  ناناملسم  راتشک  هعجاف 

هراشا

هبنش

دنفسا 1384  6

مرحم 1427  26

Feb.25.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / نوخ هرفس 

.دنزاون یم  اه  ین  ار  شزاون  زا  یگنر  دوب : هدز  یبوخ  ِلاف  حبص ، هدیشک  هناش  ياهوم  هب  هنیآ 

هوک و ...دـهن و  یم  خرـس  يا  هطقن  ار  هزور  نایاپ  ریدـقت ، دـننز و  یم  تلغ  نوخ  رد  اهدایرف  .دنـشوپ  یم  تاهیه  زا  ینفک  اه  هژاو 
.دنتسب نیرفآرخف  يرادتقا  هب  رمک  اهرمک ،

، زابرید زا  ار  سرت  فیثک  هنهک  نیطـسلف ، فیطل  ناتـسد  دوش ! یمن  لُش  اه  کنات  هرکن  زاوآ  لباقم  رد  هاگ  چیه  هک  هنیآ  تالـضع 
.تسا هتخادنا  راگزور  هلابز  هسیک  رد 

نیا ِموسرم  راتشک  وس ، رگید  زا  هدوب و  ماگ  مه  تداهش ، ياه  مدق  اب  نیتسخن ، نامه  زا  مالسا ، ِيوضو  اب  هاگن  زا  یسأت  هب  نیطسلف 
.تسوسمه ناراتفک ، هویش  اب  مه ، نینچ 

هچوک هب  دنتفرگ و  ار  دوخ  ِياهریبکت  ِتسد  دندمآ و  ناراد  هزور  .دندمآ  هدـنرب  جارعم  هب  ِياهرابگر  لابقتـسا  هب  اه  هزور  راب ، نیا 
.دننابسچب تملظ  راوید  هب  ار  تزع  هیمالعا  ات  دندناشک  ناقفخ  ياه 

.دتفا یم  نابز  تنکل  هب  شیاهریت  دسرت و  یم  راعش  ياه  نابایخ  زا  هحلسا  هشیمه 
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یم رتشیب  هدروخ ، باتفآ  ياه  تخرد  لباقم  هک  دنتسه  اه  نوخ  نیا  نامز  ره  رد  .دود  یم  یبلط  تداهـش  اوقت ، تسوپ  ِریز  هشیمه 
.دنشخرد

نوخ هرفس  هدشن ، راطفا  زونه  .تسا  هدرک  نارابلگ  ار  لیلخلا »  » ِحطس نوخ ، ياه  هتخل  اب  نامسآ  ینک ، یم  هاگن  هیضق  هب  هک  الاب  زا 
هتـشاد ینآرق  یلد  درد  دنا ، هتفرگ  دنگوس  ِگنر  هک  ییاه  نوتیز  اب  دیابن  ارچ  .دـهد  یم  ضغب  يوب  لیلخلا ، ِهاگن  .تسا  هدـش  نهپ 

!؟ راد هزور  ياهزور  زا  یکی  ِتیمولظم  ِيور  دنا  هدرکن  دنلب  تسد  بیهلرپ ، ياه  شتآ  کنیا  رگم  میشاب ؟

ياه ماگ  رگم  تسا ! هدـناشک  يدوبک  هب  ار  هنیآ  ِموصعم  ياه  بل  هک  ییاـه  تلافـسآ  يور  ار  هنـشت  ياـه  بل  بورغ  ناوخب  سپ 
!؟ دروآ ریز  شیوخ  معز  هب  ار  دیشروخ  ات  هتفرن  لیلخلا  نیطسلف و  فیرظ  ياه  هناش  رب  بصَغ ، نیگنس 

«. ٍبیرَِقب ْحبُّصلا  َسَیلَأ  « ؛ هتفرن بایغ  هدرپ  تشپ  يزیچ  اما  ... 

یب ياهزور  ِطسو  دنزیر  یم  هشیدنا  ناتـسبد  زا  ار  روعـش  رعـش و  زا  ییایرد  دـنوش و  یم  دـلوتم  مه  زاب  تسد ، هب  گنـس  ِنادـنزرف 
.دنریگ یم  نشج  دوع ، اب  ار  ناشناردپ  ياه  هسوب  راختفارپ  گرم  نابلط و  تیفاع  ِیلایخ 

دای زا  اه  هناورپ  ماع  لتق  ناریا ، راوگوس  ياه  مشچ  شیپ  دـنک و  یمن  مگ  ار  تناراد  هزور  هتفرگ  باـق  ياـهروگ  خـیرات ، لـیلخلا !
.دور یمن 

.دور یم  للم  نامزاس  ِروک  ِنامشچ  شیپ  ات  تسا ، شکرت  زا  رپ  هک  داب  نهاریپ  هچرگا 

ییاضر هدیمح   / قافتا نافوت 

، زور دزیر و  یم  ورف  رهـش  ياهراوید  زا  هدـمآ  شک  بش ، .قافتا  ناـفوت  دـناخرچ ؛ یم  مشچ  دـخرچ و  یم  رهـش  ياـپ  ریز  گرم ،
.تسا هدش  نیشن  هت  ناگدنرپ  هرجنح  رد  زاوآ  .دوش  یم  خیرات  شومارفان  ياه  ناتسگیر  ِیهار  ازع ، يابق  رد  هدیچیپ 

.رت کیدزن  قافتا  تسا و  کیدزن  میخژد 
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، دنتـسب هلولگ  هب  هک  ار  تیادص  میونـش ؛ یم  یپ  رد  یپ  ياه  هلولگ  يال  هبال  زا  زونه  ار  تیادص  نیطـسلف ! هتخادگ  يولگ  لیلخلا !
.سوناف یب  شوماخ و  هک  ار  تیادص 

.يا هدرک  باریس  تداهش  دهش  زا  ار  تناراد  هزور  يا و  هداتسیا  یشک ، یم  شود  هب  ار  تناگتشک  هوبنا  يا و  هداتسیا  لیلخلا !

.يا هتسکش  ورف  دوخ  رد  تخس  يا و  هداتسیا 

دنلب ار  تیاه  تسد  .ار  وت  تسین  یـسفن  .يا  هدش  قیقر  شیوخ  هودـنا  نهاریپ  رد  دـبوک ؛ یم  تدـش  هب  تا  هنیـس  رد  سفن  لیلخلا !
رب هک  يدـتمم  یکیراـت  ییوت و  .تسین  ییوهاـیه  تسین ، ییاوه  ار  وت  .رب  ماـغیپ  تسین  يرتوبک  .دـسرب  اـه  نامـسآ  هب  اـت  يا  هدرک 

.تسا هدیکشخ  ناشیولگ  رد  دایرف  هک  تناراد  هزور  زاب  همین  نامشچ  ییوت و  .دنا  هدرک  راوآ  ترس 

نیا يراتشک  ییوت و  خلت ، یهودنا  ییوت و  میظع ، يدرد  ییوت و  روبع ؛ يارب  ییاپ  هن  ار  وت  دایرف ، هن  ار  وت  گنـس ، هن  ار  وت  لیلخلا !
.تناگتشک رب  هشیمه  ات  يزامن  هب  هداتسیا  شوپ  هایس  ییوت و  .تسا  هدروخ  مخز  ترکیپ  مامت  هک  نینچ 

هبال .تس  یناراب  تیاه  مشچ  ینک ؛ یم  ضارتعا  .تسا  هدش  گنـس  ترکیپ ، هکت  هکت  يا و  هتخیر  ورف  شیوخ  نابیرگ  رد  لیلخلا !
.يدرگ یم  سرون  ياه  نوتیز  يوب  لابند  هب  هدوهیب  توراب ، نوخ و  يوب  يال 

هزور ِنادیهـش  هوبنا  داقتعا  مرج  هب  ینک  یمن  رواب  زونه  .تسا  هدرک  اغوغ  قافتا  تمارآان ، ياه  کـلپ  ریز  .دـلان  یم  هایـس  تیولگ 
.تسا هتفرگ  لاب  تیاوه  رد  هنارتوبک  ناشیادص  هک  ار  تراد 

نیا .ینک  هزات  سفن  ندیسر ، نشور  ياه  هنیآ  رد  هک  ار  یحبص  یشک  یم  راظتنا  يا و  هتـسب  ار  تیاه  مشچ  يا و  هداتـسیا  لیلخلا !
یم ورف  رهـش  ياهراوید  زا  دـیآ و  یم  شک  بش ، درذـگ و  یم  تهاگن  رد  زور ، .دـنک  یم  ینیگنـس  تیاه  هناش  رب  هشیمه  ات  غاد ،

.دزیر
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یمالسا تیبرت  یتیبرت و  روما  زور 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1384  8

مرحم 1427  28

Feb.27.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / حور هطوحم  رد  یهاگشناد  زور ، ِتیبرت 

.تفرگ وتسرپ  زا  ار  یلاب  کبس  نیگنس  راتفر  دیاب 

.درب الاب  ار  هتفای  شرورپ  یمالسا  تیبرت  شوغآ  رد  هک  یمرگ  ياه  گنر  ژاریت  دیاب 

، دـنپ هناـمیکح  ياـه  بل  و  تسا » رت  بجاو  بش  ناـن  زا  تیبرت  : » دـننز یم  توس  ار  یمیدـق  زاوآ  نیا  هناـیماع ، ياـه  هچوک  زونه 
.تسا رگناوت  نآ  نتشاد  اب  یتح ، يریقف  ره  هک  تسا  يا  هنازخ  تیبرت ، دننک : یم  یناوخزاب 

ِناتـسد اب  اهنآ  ياه  گرب  کت  کت  .نآ  کی  هک  دنا  هدادنَرب  .دـنا  هدـماین  راب  هب  هزور  کی  هک  ناتخرد  .دـهاوخ  یم  ربص  هک  هتبلا 
راک شتارطق  هناد  هناد  يور  شندوب  لالز  يارب  .هدـماین  دـیدپ  هک  یمیِد  روط  نیمه  ناراب ، نیمه  ًالثم  .هتفاـی  شرورپ  يرگج  نوخ 

اهزور همه  .تسه  دادعتـسا  .دنا  هدـش  نیچلگ  فیطل ، یـساوسو  اب  نآ  ياه  هژاو  .هدـماین  ایند  هب  لزغ  دازردام  يرعـش  چـیه  .هدـش 
و زور » ِتیبرت  »
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رگید اـب  هک  دـنهدب  یتیبرتاـب  ياـه  هچب  دـنناوت  یم  اـهزور  هـمه  .دـنریگب  نآرق  كاـپ  ِناتـسد  زا  یتـسد  ود  دـنناوت  یم  ار  يزورهب 
سفن طـخ  فرط  نیا  ار  ناـشیاپ  رگا  تـسا ، نـیا  شنوناـق  .دـننک  ینت  بآ  تـفرعم ، ضوـح  رد  ناتـسبات ، ِرهظ  ِساـسحا  ِناـکدوک 

.دنزوس یم  دنراذگب ،

رس تلاهج  ِربت  ِتمس  زا  هک  راجنهان  تکرح  ره  : » تسا هدناسر  اضما  هب  یسانش ، ناور  ناتسد  هک  تسا  مهم  اه  فرح  نیا  ردق  نیا 
«. دتفا یم  تیبرت  هنت  رب  هک  تسا  یبیسآ  دنزب ،

رانک هظحل  کی  هتفر ، رانک  هراّما  جراخ و  هدر  زا  ِياه  شهاوخ  اب  دیابن  .دورب  هاچ  رد  دنب  دیق و  یب  ِسفن  نیا  ِدنب  اب  دیابن  هک  ناسنا 
.دیایب

دوخ ِیبدا  یب  یلوئـسم  دنک ، دوخ  ترطف  هیر  ِدراو  ار  اه  بآ  يوس  نآ  هریت  ياوه  دشاب و  اوه »  » هب رـس  هک  ره  دشن ، هتفگ  دـییوگن 
جوم وس  نیا  اه  یبوخ  همه  .میهدن  شیوخ  هنـشت  عبط  هب  يزیچ  ام  تسه ، اجنیا  هک  یگدنلاب  یندیـشون  همه  نیا  زا  روط  هچ  .تسا 

.میریگن ار  هراما  هراوهام  ِجاوما  رگا  دنز ، یم 

حبـص زا  میراذـگب  هرهب  یب  ار  دوـخ  روـط  هچ  دـننز .» یم  تـسد   » قـیوشت ِساـکعنا  رما  هـب  اـمئاد  ینید ، ِتـیبرت  فاـص  ياـه  هـنیآ 
.تسا رو  هطوغ  تفرعم  ِقاتا  رد  هک  هچنآ  هب  دنک  یم  مالس  دیآ ، یم  ثیداحا  هرجنپ  بل  هشیمه  هک  يراگتسر 

؟ دتسیا یم  مارتحا  هب  دق  مامت  تیبرت ، دوش ، یم  حور  ياه  هظحل  دراو  نید ، زا  ییوب  تقو  ره  هکنیا  هن  رگم 

یم ناج  سفن  ِياوه  نیا  رد  دییوگب : دیدینـشن ، ار  ینید  ِیگدنلاب  تایاور و  يادـص  تقو  ره  تیحـصن : امـش  هب  ناتدوخ  تنیط  زا 
دنلب لابقا  هراتـس  هک  تفرگ  رظن  رد  نامـسآ  کـی  یناریا  ره  يارب  ناوت  یم  تحار  دوش ؟ یمن  ارچ  .تیونعم  ياراوگ  تبرـش  دـهد 

تـسد هب  اهنت  هراما  شومچ  ِناویح  هک  هدرک  يراک  ادـخ  .دـنک  تُسپ  ناهج ، ِيدـیلک  ياه  تُسپ  اه و  ماـقم  ِماـمت  يارب  ار  شیوخ 
ناتـسغاب نیدـنچ  هک  تسا  هدز  حور  هطوحم  رد  یهاگـشناد  ادـخ  ایوگ  .نوماریپ  ِياه  یندرکن  رواب  هب  دـسرب  ات  دوش  تیبرت  ناسنا 

.دهد یم  لیوحت  هار  هبور  باداش و  ِناسنا 
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ع)  ) نیسح ماما  رکشل 14  هدنامرف  يزارخ ، نیسح  تداهش 

نیدلاردب مظاکدمحم   / حتف يوب  زا  رپ  یشوغآ 

.ییاهر ِدوخ  ات  یتشادرب  ماگ  اهزور  يور  زا  يداش  هب 

.يداد نت  وشو  تسش  زا  یتوالت  هب  ایند ، تفآرپ  نیکرچ و  همزمز  رد 

تیاه نیتوپ  ياج  رب  هسوب  زا  یناراب  دیـشروخ ، غاد  ياـه  بل  زا  دیـسر و  تیاـه  تسد  تبث  هب  قشع ، ِتاـبیکرت  زا  يدـیدج  هداـم 
.حتف يوب  زا  تسا  ُرپ  تشوغآ  يا و  هدنامرف  زونه  هک  هدیکچ 

.دنداتفین رطخ  هب  هک  تسا  ییاهزیم  ِنابز  ِرس  رب  زونه  تیاه  تداشر 

.دنا هداوناخ  مه  زونه  ام ، ياه  هداوناخ  تینما  اب  تزاسراک  ياه  تسد 

.دوش نیمأت  ام  هانپ  ات  يور  یم  هشیمه 

؛ دُرب ناوت  یم  نشور  یلسن  ات  ار  ناهج  حبص ، ره  میوگ ، یم  هک  متسین  نم  اهنت  .دیارس  یم  شمارآ  لزغ  ام  يارب  تا  هحلسا  هشیمه 
.ینک هدرملد  ياه  گنر  نیا  راثن  ار  دوخ  ِیقشاع  زا  يا  هرطاخ  رگا 

ِنادرمان زا  میرذـگب  .دوش  شخپ  یگتخابلد  ياـه  هکبـش  ماـمت  زا  تنامـشچ  هدـنز  ریـسفت  زور ، ره  مهاوخ  یم  هک  متـسین  نم  اـهنت 
! يا هدش  مامت  وت  دنیوگب  رگا  دنیوگ ، یمن  تسار  هک  يدارمژک 

، تلفغ ناـفوت  دوش  یم  رگم  دنیـشنب ! راـکنا  هب  ار  تریگ  مشچ  ياـه  هساـمح  دـناوتب  سفنلا  فیعـض  ِجاوـما  ِیگدننکـش  هک  اـشاح 
، دوش یم  هدیشاپ  ییاناد  ياه  تشد  يور  هک  زبس  ياه  گنر  تعرس  دیایب ، مه  نافوت  نیا  رگا  دربب !؟ دوخ  اب  ار  تیاهزَجَر  حراوج 

.تسا زبس  هشیمه  وت  توتف  يانعم  نالا -  هک  نانچ  هشیدنا -  ياه  غاب  رد  .تسا  رتشیب  نآ  زا 
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هک هدرواین  ربخ  تسدالاب  ِهد  زا  یسک  .تا  یلدایرد  رب  دنتسه  يدیکأت  دروخ ، یم  بآ  یـسامح  ياه  يونثم  زا  هک  ییاه  بآ  مامت 
نیا اب  تسا و  هدرک  بصن  دوخ  یگداتـسیا  رب  ار  وت  مان  دـنوامد ، مواقم  ياه  هچوک  .دـشاب  هدـش  کشخ  تلیاضف  ناـشوج  همـشچ 

.دنیرفآ یم  رخف  حماست  يایند  رب  لادم ،

.يزارخ يزارفرس ، يزات و  هکی  نادیم  درم  هب  هداد  صاصتخا  ار  شتارطاخ  رتفد  زا  یهوبنا  تاحفص  گنج ،

يریما نیسح   / اه مان  زار 

نتفگ ع) « ) نیسح ای   » هک دهد  یم  تداهش  البرک  .ادتقا  اهراعـش  دوش و  یم  هناشن  اه  مان  هک  هاگ  نآ  دیآ ؛ یم  وت  قیدصت  هب  البرک ،
.دش اروشاع  زور  رد  الوم  رِصان » نِم  له   » باوج تشذگ و  نامز  راصح  زا  وت 

هب يدـناوخ و  شناـج  هب  هک  اروشاـع  زور  رد  نیـسح  تراـیز  زاـمن  زج  تین ، زج  نتـساوخ ، زج  دوبن ؛ یهار  ـالبرک  اـت  ناهفـصا  زا 
.یتفرگ وضو  شنوخ 

ار دنلب  تماق  دیوگب  هک  دور  یم  يرادرـس  .تسین  تیفاع  نانیـشن  هناخ  هتـسیاش  ندوب ، نیـسح  اب  هک  دـیوگب  ات  دور  یم  يدـنلب  الاب 
.يراسمرش هیام  زج  تسین  يزیچ  دشابن ، رگا  الاو  تمه 

مـسر ناهج  شقن  رب  ار  قشع  شقن  ات  دور  یم  يدرم  دریگ .» تسکـش  ناتب  رازاب   » ات دنک  یم  هیده  قوشعم  هب  ار  شرـس  يزابقـشع 
.دنک

.دینک تیبرت  ع )  ) نیسح لثم  ار  وا  دیراذگ ، یم  ناتدنزرف  رب  نیسح  مان  رگا  دیوگب  ات  دور  یم  يزارخ  نیسح 

يدمحم همطاف   / تسد کی  ياقس 

ههبج تسد  کی  ياقـس  .دوشگ  لاب  تسود  يوس  هب  هناقـشاع  دـش و  اهر  نت  سفق  زا  لاب ، نینوخ  يا  هدـنرپ  هامرذآ 1365 ، مجنپ 
.دیراب یم  توارط  ییابیز و  شنامشچ ، قفا  رد  .دوب  دربن  ياه 
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، یهانتیال ياه  قفا  رد  اهر  يا  هدـنرپ  وا  .دوب  راثیا  قشع و  هصرع  درم  روالد  وا  .دوب  هتـسارآ  ار  شیاـنعر  تماـق  صـالخا  عوضخ و 
.دنتفای یم  وا  دوجو  رد  ار  ادخ  تقیقح ، ناگنشت  .داد  یم  رس  يزوریپ  زاوآ  هناصلخم  هک  دوب  ادخ  نامسآ 

.یتفر مارآ  هتسهآ و  هچ  يدرک ! یط  ار  دیشروخ  ات  ریسم  دوز  هچ  قشع ! رادرس  يا 

.يدرک نادیواج  قشع ، هفیحص  رد  ار  تمان  یتفر و 

.تسا هدرکن  شومارف  ار  تیاه  هلان  اه و  هدجس  ههبج ، كاخ  زونه 

زا لبق  ار  ندب  زا  يوضع  هک  تسا  نیا  مراختفا   » یتفگ یم  يداد ! ادخ  هار  رد  ار  تتسد  هناقشاع  هچ 

ار سدـقم  عافد  نازابرـس  تسد ، کی  اب  ابیز  هچ  یـشاب ! قشع  زابناج  هکنیا  زا  رتالاب  يراـختفا  هچ   (1)« .ما هداد  تسد  زا  تداـهش ،
! يدرک باریس 

يارب ار  تیاه  هسامح  نادابآ ، .تسا  هدربن  دای  زا  هخرک  لامـش  تایلمع  رد  ار  تیاه  يریلد  اـه و  تداـشر  هخرک ، ناـشورخ  جاوما 
.تسوت راظتنا  مشچ  نانچمه  هبازچ  .دنک  یم  سح  نانچمه  ار  تروضح  هدربن و  دای  زا  زگره  شا ، ییاهر 

(2) .درک هبرجت  ار  تحارج  راب  یس  تشالترپ  مسج  تا ، یتوکلم  جورع  زا  شیپ 

سح ار  تینارون  یکاپ و  تدوجو  يانشور  رد  ات  هدب  نامناشن  ار  نتـسیز  وکین  ندوب و  كاپ  هار  وگب و  نخـس  ام  اب  نادیواج ! هدنز 
.میوش توکلم  راپسهر  مینک و 

، مارآ مارآ  .مونـش  یم  ناج  شوگ  اب  ار  تیابیز  ياه  هرطاخ  ناـنچمه  یلو  تسا ، هدـنکفا  هیاـس  ملد  رب  یـشومارف  ياـهربا  هکنیا  اـب 
.منک یم  سح  بونج  ياه  كاخ  رد  ار  تدوجو  زیگنا  لد  میسن 

؟ تا يراگدنام  ياهزار  زا  تیاه ، يروالد  اه و  تداشر  زا  دیوگب ؛ وت  زا  بونج ، ياهرگنس  لد  رد  ات  تساجک  تا  هدیرب  تسد 

.میزوس یم  قشع  ترسح  رد  میا و  هدنام  رود  هک  مییام  يا ؛ هتفر  هک  یتسین  وت 
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ع)  ) رقابدمحم ماما  تدالو 

هراشا

هبنش

دنفسا 1384  13

رفص 1427  3

Mar.4.2006

نیدلاردب مظاکدمحم  / مولعلارقاب

.كاخ نمؤم  نامشچ  تسا  هتفرگ  رپ 

.دنا هدرب  ینشور  رون و  ِنیمزرس  ات  ار  حیادم  لاب ، کبس  ياه  لد 

.یتخاونکی ياه  مشچ  يارب  تسا  هدیچ  ییاه  بآ  دروآ و  یم  طاشن  زا  ییاهدبس  راهب ، زان  ياه  تسد 

.دنا هدنارات  ار  مغ  ِهایس  ِهاپس  اه ، ناشکهک 

دـنمر و یم  شوخ  هسلخ ، لگنج  رد  اپزیت ، ناوهآ  زا  ییاه  هّلگ  .تسا  هدرک  شیپ  زا  رت  يراهب  ار  دوخ  ياوه  لاح و  نَمَد ، تشد و 
.دوش یم  تفایرد  زبس  ياه  هنیآ  زا  یجوم  لزغت ، يارحص  رد 

قیاقد نیا  ِيافـصاب  ياه  هیراهب  یندـناوخ و  ياه  هموظنم  زا  یـسمش  هموظنم  بلق  تّوق  .تسا  هتفرگ  توکلم  باعل  گنر و  نیمز ،
.باتهم ینشور و  هب  هدروخ  قاجنس  رعش ، ياه  لد  .تسا 

.هدش هدُرب  هام  زا  هزات  یناهرب  شرع ، ياه  هرجح  هب 
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یفرعم هک  يزبس  گنر  زا  ناتخرد  شمارآ ، باتک  زارف  نیمجنپ  دوجو  اب  دنا و  هدناشچ  یتسود  میـسن  معط  ناتخرد ، ياه  گرب  هب 
.دنتسه ناذا  ِمد  راگنا  ایشا  .دننک  یم  یهاوخ  ترذعم  دندوب ، هدرک 

مرگ ياه  گنر  نامیا ، ِگنـشق  ِقافتا  نیمجنپ  اب  .دیآ  یم  وا  هب  اه  یبوخ  هک  تسا  هدیـشوپ  ار  اوقت  ياه  سابل  نیمجنپ  ایوگ  ناهج 
.اپرب ییافوکش ، ِربنم  اه ، لگ  سلجم  رد  دوش و  یم  داریا  نیتسار  هبطخ  اه ، هچنغ  لفحم  رد  .دنیآ  یمرد  فاوط  هب  شناد ،

.تسا هدمآ  مولعلارقاب 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / ینامسآ شورس 

ص)  ) ربمایپ دای  زا  هدنکآ  شیاه ، سفن  رطع  هک  دیآ  یم  يدازون  تیالو »  » زبس ياهرواب  يوس  نآ  زا 

.تلاسر ینامسآ  ملع  زا  هدنکآ  تسا ؛

رد رباج  همه  زا  رتشیب  هک  تسا  هار  رد  یتراشب  .درک  دهاوخ  ضوع  ار  یبنلا » هنیدم   » ياوه لاح و  هک  تسا  هار  رد  فرگـش  یقافتا 
دهاوخ تملظ  هریت  ياهربا  يارو  زا  يزور  هک  يدیشروخ  تیالو ، تماما و  نامسآ  دیشروخ  نیمجنپ  عولط  تسا ؛ نآ  عولط  راظتنا 

مولع و هدنفاکش  شا ، یمان  مان  هک  يدیشروخ  .دنازوس  دهاوخ  دوخ ، ییانیس  راز  هولج  هیاس  رد  ار  يوما »  » هنالهاج هاگتسد  دیبات و 
.دش دهاوخ  يوبن  ینامسآ  مولع  نتم  زا  ریسافت  نیرت  هزات  هدنروآدیدپ 

تفگـش یگنر  ار  هداوناخ  یبآ  ياه  مسبت  تاولـص ، زبس  ياوجن  تسا ! ناگتـشرف  نیدـنرپ  ياه  لاب  هطاحا  رد  تماما ، هناـخ  ییوگ 
.راگدرورپ هاگرد  هب  لکوت  لسوت و  گنر  دیما ، گنر  تسا ؛ هدیشخب 

ملح و رد  قالخا ، رد  لمع ، رد  ملع ، رد  ص )  ) دمحم لثم  تسا ؛ دـمحم »  » هک دراد  هارمه  هب  ار  يدازون  تراشب  ینامـسآ ، شورس 
 . ...و نامیا  تریصب و 

دمحم روآداـی  هک  یلاـمج  دوارت ؛ یم  دیـشروخ  نارازه  شلاـثم ، یب  لاـمج  وترپ  زا  هک  دـنک  یم  عولط  تماـما  قرـشم  زا  يدازوـن 
.تسا هداد  تراشب  ار  شعولط  هدرک و  يو  راثن  شیپ ، نایلاس  ار  شیوخ  مالس  دورد و  هک  وا  روآدای  تسا ، (ص)

! يدمآ شوخ  ع )  ) رفعجابا ای  الوم ،
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.ملاع برغ  قرش و  رد  دوش  یم  ریثکت  تیالو  رون  امش ، هنییآ  وترپ  اب  هک  یتماما  تفرعم  ریوصت  توبن و  ملع  ریسفت  وت 

(، ع  ) یـسوم ترـضح  تماهـش  ع ،)  ) بویا ترـضح  ییابیکـش  ع ،)  ) لیلخ ترـضح  نامیا  ع ،)  ) مدآ ترـضح  تفوطع  رولبت  اـمش 
تقادص ع)و   ) یسیع ترضح  تعانم  ع ،)  ) نامیلـس ترـضح  تبالـص  ع ،)  ) دوواد ترـضح  يافـص  ع ،)  ) فسوی ترـضح  تباجن 

(. ص  ) ییافطصم دمحم  ترضح 

(، ع  ) نسح ماما  تمارک  مالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح  تواخـس  ع ،)  ) یلع ترـضح  تغالب  ص ؛)  ) دـمحم ترـضح  ملع  ثراو  وت 
.ییاه ییابیز  مامت  ثراو  اه ، یبوخ  مامت  ثراو  ع ،)  ) نیدجاسلادیس تدابع  و  ع )  ) نیسح ماما  تعاجش 

.داد شرتسگ  ار  يونعم  يدام و  مولع  زا  یعیدب  ریواصت  هک  دوب  يوبن  مولع  زا  امش  ینامسآ  ریسافت  الوم !

.تسا هدرک  شوارت  امش  غیلب  مالک  زا  زورید  تسا ، مالسا  راختفا  ببس  زورما  هچنآ 

؛ هنیدـم ینارون  تاظحل  زا  هدـنکآ  دـنا ، « عیقب  » ياه هنابیرغ  رطع  زا  هدـنکآ  هشیمه  هک  ییاه  لد  اه ؛ لد  هنییآ  رب  داب  امـش  مان  داب ، ات 
دهاوخ یهارمه  ار  ناگتـشرف  يداش  تیالو ، نادناخ  هارمه  دز و  دهاوخ  امـش  يامیپ  شرع  ياه  مدق  رب  هسوب  زورما ، هک  يا  هنیدم 

.درک

! دیدمآ شوخ  ع ،)  ) رقاب ترضح  الوم ،

شبات یلعربنق   / شناد ياه  همشچ 

.تسا ناراب  هراتس  هنیدم  نامسآ  بشما 

.دننک یم  نارابرون  ار  كاخ  هرهچ  قفا ، هشوگراهچ  زا  اه  هراتس 

.باتفآ تریس  هام و  تروص  اب  یکدوک  نیسای ؛ لآ  زا  یکدوک  رون  هب  رونم  همه  نارتخا ، دنا و  نارتخا  رون  هب  هتشغآ  همه  اه  هظحل 
.مزمز زا  ینامشچ  یحو و  زا  يدنخبل  اب  یکدوک 

.دزیخ یمنرب  تکرب  ینشور و  زج  شنابز  زا  دزیر و  یم  رکش  دهش و  شکچوک ، ناتشگنا  زا  تسا و  هدمآ  ایند  هب  هک  یکدوک 
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.دسر یم  شوگ  هب  دوواد  زبس  يادص  شیاه  هیرگ  زا  دهد و  یم  یسیع  يوب  شا  هراوهگ 

(. ص  ) دمحم هب  ادص  نیرت  هیبش  شیادص ، تسا و  میلک  روآدای  شهاگن 

.تساه یبوخ  هصالخ  شیاهدنخبل  .درک  دهاوخن  شومارف  ار  شیاهدنخبل  تسایند ، ایند ، ات  هک  تسا  هدـمآ  ایند  هب  بشما  یکدوک 
.دیاشگ یم  ناهج  يور  هب  همشچ  همشچ  ار  شناد  هار  شیاهدنخبل  .دنک  یم  ضوع  ار  ناهج  ریسم  شیاهدنخبل 

.دسر یمن  شمالک  درون  نامسآ  هلق  ياپ  هب  دود ، یم  هچ  ره  شناد  ناهج  .تسا  كدوک  شنانخس  ربارب  رد  زونه  شناد ، ناهج 

.تسا هتشاد  هگن  اهتنمان  نشور و  ار  شناد  ریسم  تساه  لاس  هک  میوگ  یم  ار  رقابلا » لاق  »

ماج ماج  شناد ، هنـشت  ناهیقف  ماک  هب  تسا و  هتـشاد  هگن  ناشوج  ار  شناد  ياه  همـشچ  تساـه  نرق  هک  میوگ  یم  ار  رقاـبلا » لاـق  »
.تسا هتخیر  تخانش  یهاگآ و 

هتـشاد هگن  غورفرپ  نشور و  هاگـشناد ، هزوح و  ياـه  هرجح  رد  ار  تفرعم  ملع و  غارچ  تساـه  نرق  هک  میوـگ  یم  ار  رقاـبلا » لاـق  »
.تسا

هنیآ نهذ  زا  ار  اه  يدـیلپ  اه و  شیالآ  ماـمت  دـشوج و  یم  لـالز  همـشچ  لـثم  تسا ، زونه  هک  زونه  هک  میوگ  یم  ار  رقاـبلا » لاـق  »
.دنک یم  ریهطت 

لولم ناسنا  غامد  لد و  دنازوس و  یم  ار  تاهبـش  کیرات  نهاریپ  دـنک و  یم  عولط  باتفآ  لثم  ناهگان  هک  میوگ  یم  ار  رقابلا » لاق  »
.دشخب یم  توارط  ار 

.دنک یم  نیزگ  ياج  نآ  رد  ار  ینشور  درد و  یم  ار  تلاهج  هنیس  حبص ، هدیپس  دننام  نخس ؛ ماما  تسا و  شناد  ماما  رقاب ، ماما 

دناوت یمن  نشور  ار  اه  یکیرات  ع )  ) رقاب ماما  مالک  تمکح  زج  يریبدت  چـیه  تسا ، هدـش  ریگارف  بش  دـننام  ههبـش  هک  اهزور  نیا 
.درک

دوش و یم  اهر  قرب  دـننام  ناهگان  ع )  ) رقاب ماما  مالک  دـنک ، یم  کیرات  ار  ناسنا  تایح  نامـسآ  ههبـش ، کش و  هریت  ياهربا  یتقو 
.دنک یم  هراپ  هراپ  ار  اهربا  بلق 

.هدز بش  هنامز  نیا  رد  تسا  باتفآ  ع )  ) رقاب ماما  مالک 

.هدز تلالم  ياه  لد  يارب  تسا  رون  ع )  ) رقاب ماما  مالک 

! داب هتسجخ  نایوج  قح  مامت  رب  ینشور  ماما  نیا  دالیم 
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يراکوکین ناسحا و  زور 

هراشا

هبنشکی

دنفسا 1384  14

رفص 1427  4

Mar.5.2006

يوسوم رغصا  یلعدیس   / ناسحا هوکش 

ارف راظتنا  رد  ناکدوک  دـنریگ و  یم  دوخ  هب  دـیع  گنر  مک  مک  اه ، نابایخ  اه و  هچوک  اه ، هناخ  .تسا  هدـش  عورـش  یناـکت  هناـخ 
ییامندوخ ناشگنراگنر  كاشوپ  هک  دنتـسین  اه  هزاغم  اهنت  نیا  .دـنیامن  یم  يرامـشزور  ار  دوخ  نیگنر  ياهوزرآ  زورون ، ندیـسر 

.تسا نیریش  شرت و  ياه  قرب  قرز و  زا  هدنکآ  اه ، يدانق  اه و  یشورف  هویم  هکلب  دنک ، یم 

؛ دنا هدرکن  هبرجت  ار  نتـشاد  معط  هاگ  چیه  هک  يا  هدع  نوزحم  هاگن  زج  تسا ؛ هتفرگرب  رد  يا  هدننک  هریخ  يداش  ار  اه  هاگن  بلغا 
ینـشاچ اهنت  هک  یبآ  ناشاه و  هرفـس  نیگنر  ياذغ  اهنت  هک  ینان  دوش ؛ یم  هصالخ  نان  بآ و  رطع  رد  اهنت  ناش ، یگدنز  هک  نانآ 

.دزاس یم  هدنمرش  تواخس  زا  ار  نامسآ  یتح  هک  تسا  یگدنز  تعانق  زا  خرس  نانچ  ناشاه  هنوگ  .تسا  ناشیاهاذغ 

؛ تسا نیگنس  شندینـش  یتح  هک  كدنا  رایـسب  ییاهوزرآ  دهد ؛ یم  وزرآ  يوب  مه  ناشاه  لد  تبرغ و  يوب  هشیمه  ناشاه  تسد 
ار اهنآ  یضعب  هک  یناکدوک  يوزرآ  .ندرک  سمل  ندید و  هب  دسر  هچ 
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هناخ هک  تسا ، یگنر  ناشیاه  هویم  اهنت  هن  تسدالاب  ناگیاسمه  هک  دوش ، یمن  هصالخ  شفک  ساـبل و  رد  اـهنت  .دـنناد  یم  مورحم 
.دنراد نتشاد »  » گنر ناشیابیز ، گرزب و  ياه  هچوک  یتح  ناشیاهوردوخ ، ناشیاه ،

.دننابرهم یهاگن  گنتلد  تخس  ینامدرم  ناریو  راوید  نیا  تشپ  دیقرغ ، اه  گنر  ماحدزا  رد  هک  اه  مدآ  يآ 

ياه تسد  تساجک  دنوش ؛ یم  قرغ  دنراد  یگدنز  هنامحر  یب  مطالت  رد  يا  هدـع  دـیا ! هتـسشن  شمارآ  لحاس  رب  هک  اه  مدآ  يآ 
؟ ناتشخب تاجن 

یم هک  ییالوم  .دوب  شهاگن  ینابرهم  جاتحم  دوج ، شیاه و  تسد  هدنمرـش  تواخـس ، هک  ییـالوم  ناـت ؛ ییـالوم  تمه  تساـجک 
«. دزرو یم  لخب  ادخ  هار  رد  ششخب  زا  هک  سک  نآ  درادن  يدنمتواخس  تسد  : » دیامرف

ار وا  ادخ  هک  سک  نآ  : » دناد یم  ناسحا  ششخب و  تعسو  رد  ار  اینغا  یگرزب  تفارش و  هک  ییالوم 

ار هدیجنر  دنک و  دازآ  ار  ریـسا  دنارتسگب و  بوخ  ینامهم  هرفـس  دـیامن و  شـشخب  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  دـیاب  سپ  دیـشخب ، یلام 
نارگید و قوـقح  تـخادرپ  ربارب  رد  یهلا ، باوـث  كرد  يارب  دزادرپـب و  ار  راد  ماو  ضرق  دـنک و  دـنم  هرهب  ار  دنمتــسم  دزاوـنب و 
ایند و یگرزب  تفارـش و  بجوم  هدـش ، دای  تافـص  ندروآ  تسد  هب  اریز  دـشاب ؛ ابیکـش  دـسر ، یم  وا  هب  هار  نیا  رد  هک  یتالکـشم 

(1) «. هّللاءاش نا  .تسا  ترخآ  يارس  لیاضف  كرد 

! ناراکیب يارب  راک  داجیا  زا  رتالاب  یناسحا  هچ 

! ناناوج يارب  یگدنز  تاناکما  ندروآ  مهارف  زا  رتالاب  یقافنا  هچ 

! میتی ناکدوک  بل  رب  هاتوک ، دنچ  ره  یمسبت  ندناشن  زا  رتالاب  یششخب  هچ 

! دنمتسم نارامیب  هب  یشکرس  زا  رتالاب  عونمه  هب  ییوکین  هچ 

! ینک انشآ  نادنملاس  هناخ  هب  راب ، کی  یلاس  دنچ  ره  ار  تهاگن  هکنیا  زا  رتالاب  یتواخس  هچ 

اب دـیع ، هک  اشگب  نادـنمزاین  تمـس  هب  یتسد  تیاـه ، تمعن  یناوارف  ساـپ  هب  دـنوادخ ! ناوارف  ياـه  تمعن  زا  دـنم  هرهب  يا  کـنیا 
.دش دهاوخ  ابیز  وت ، ياه  تسد  یمرگ 
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یجنپ هجیدخ   / يداش مغ و  کیرش 

هاگن دـننک  یم  توعد  اشامت  هب  اه ، هزاغم  قرب  قرزرپ و  ياه  نیرتیو  .تسا  هدـناوخارف  هناـمداش  ییوهاـیه  هب  وپاـکت ، حور  ار  رهش 
.تسا کیدزن  راهب  .ار  قاتشم  رگوجو و  تسج  ياه 

! هتفرگ هرخس  هب  ار  ناتسمز  تبیه  شیاه ، مدق  زبس  يادص  نونکا  مه  زا 

تیوسراهچ و رد  دزو  یم  زوس  ناوختسا  يامرـس  یتسه ، نان  همقل  کی  هشیدنا  رد  دیاش  فارطا و  هب  یناخرچ  یم  مشچ  هک  وت  اما 
؟ دناسر یهاوخ  حبص  هب  هنوگچ  ار  بشما  هک  ینک  یم  رکف  وت  دنازرل و  یم  ار  تیاه  هتخای 

؟ دندرکن یهاگن  مین  دنتشذگ و  ترانک  زا  تا ، ییاهنت  وت و  هب  انتعا  یب  هک  ینارباع  ار ؛ تجنر  دندیدن  هنوگچ 

تدش زا  تناتـسد  ناما  یب  شزرل  ندید  درادـن ! تقد  هب  يزاین  تا ، هدز  خـی  ياه  هنوگ  رب  هنابیرغ  لوجع و  ياه  کشا  نآ  ندـید 
! تسا ناسآ  امرس 

! مدز ندیدن  هب  ار  دوخ  مدید و  ای  مدیدن ؛ ار  تیاه  جنر  متشذگ و  انتعا  یب  يرباع  نوچ  ترانک  زا  يزور  رگا  شخبب ، ارم 

.مدز سپاو  هنامحر  یب  ار  تسمتلم  ياه  تسد  رگا  شخبب ، ار  نم 

.مدرمژپ دوخ  هاگن  يدرس  اب  ار  تدیما  ياه  هفوکش  رگا  شخبب ، ار  نم 

.تسین رید  ندوب  بوخ  يارب  اما 

ياه هفوکـش  ندناشن  رد  مشاب  هتـشاد  يزیچان  مهـس  رگا  یتح  تیاه ؛ مغ  اه و  يداش  رد  مشاب  میهـس  وت  اب  سپ ، نیا  زا  مهاوخ  یم 
«. تسا رتمک  نآ ، زا  يدیماان  اریز  شابن ؛ راسمرش  كدنا  ندرک  اطع  زا  : » دومرف ع )  ) یلع میالوم  تیاه ؛ بل  هشوگ  رب  مسبت 

.منک تا  يداش  هظحل  کی  رذن  ار  مساسحا  هفطاع و  مامت  مهاوخ ، یم 

.منک سح  ار  ناتسمز  يامرس  زا  یمک  ات  میاه ، تسد  رد  مراشفب  هناقشاع  ار  تیاه  تسد  مهاوخ  یم 
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! دنزیرب ورف  دیاب  هلصاف  ياهراوید  تسین ! رید  ندش  بوخ  يارب 

سفن قشع  ياوه  رد  دـیاب  منک ! سح  ار  ندوب  هدـنز  دـیاب  .مراد  یمرب  نایم  زا  ار  ییادـج  ياـهراوید  مساـسحا  ناتـشگنارس  اـب  نم 
زا هقیقد  ره  هظحل و  ره  رد  مشاب ؛ وت  هشیدـنا  رد  سپ ، نیا  زا  هک  مهد  یم  لوق  نم  دودـب ! میاه  نایرـش  رد  قشع  حور  دـیاب  مشکب !

.تسین یلاخ  وت  هرفس  هک  منادب  نیقی  منیشن ، یم  يا  هرفس  ياپ  رگا  .تمسانشن  رگا  یتح  ما ؛ یگدنز 

.يزرل یمن  امرس  زا  هک  مشاب  نئمطم  مرخ ، یم  دوخ  يارب  ینهاریپ  رگا 

.دنز یمن  رتشین  تبلق  رب  یترسح  هک  منادب  نیقی  مشاب ، يزیچ  يوزرآ  رد  رگا 

اب رگا  تکدوک ! هرهچ  زا  ییادز  یم  ار  یترـسح  کشا  ای  ترداـچ ، هشوگ  رد  ینک  یم  ناـهنپ  ار  تا  يراسمرـش  هک  رداـم  مَاوت  اـب 
نیچرواـپ بورغ ، ره  هک  ردـپ ، ماوت  اـب  یتـسین ، تنادـنزرف  هاـگن  راسمرـش  وـت  هک  مشاـب  نئمطم  دـیاب  مور ، یم  هناـخ  هب  رپ  یتـسد 

! تناتسد یلاخ  زا  يوش  هدنمرش  دروخب و  هرگ  تدنزرف  هاگن  هب  تهاگن  ادابم  هک  يراذگ  یم  هناخ  هب  اپ  نیچرواپ ،

مهاوخ یم   » .درک مهاوخن  يراـگنا  لهـس  یناـبرهم  رد  زگره  .درب  مهاوخن  داـی  زا  ار  وت  زگره  رگید  تسین ! رید  ندـش  بوخ  يارب 
یم تسود  دوـخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  وـت  يارب  مرادـب  تسود  دوـش و  ییوـکین  نم  هب  مراد  تسود  هک  هنوـگ  ناـمه  منک ؛ ییوـکین 

«. مراد

! مشاب میهس  تیاه  یگنتلد  رد  راذگب 

نان و نابنا  هفوک ، ياه  هچوک  رد  يزور  هک  مراذـگب  يدرم  ياپ  ياج  رد  مدـق  ماوخ  یم  .تسین  رید  ندـش  بوخ  يارب  تقو  چـیه 
زا رگا  و  : » دهد یم  دـنپ  ارم  هک  مونـش  یم  اه و  نرق  قمع  زا  دـشوج  یم  شمالک  لالز  زونه  ایوگ  داتفا و  یم  هار  هب  شود  رب  امرخ 

دوجو دناسرب ، وت  هب  ار  نآ  جایتحا  عقوم  رد  زور  نآ  رد  دربب و  تمایق  هب  يا  هشوت  وت  فرط  زا  هک  يدرک  ادیپ  ار  یـسک  نادنمتـسم 
ینک شیوجو  تسج  يزور  دیاش  .شوکب  وا  هشوت  داز و  ندرک  ناوارف  رد  یناوتب  هچ  ره  راپسب و  وا  هب  ار  راب  رامشب و  تمینغ  ار  وا 

فرطرب ار  شزاین  رامـشب و  تمینغ  ار  وا  دوجو  یـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  وت  دـهاوخب و  یماو  وت  زا  هک  سک  ره  یباین و  ار  وا  و 
«. دنک ادا  وت  هب  ار  نآ  يراوشد  زور  رد  ات  نک 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / میسقت

.داد هیده  ناگیاسمه  هب  ار  اه  يداش  ات  تخیوآ  هچوک  ریپ  تخرد  کت  رب  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  تبحم  سوناف  دوش  یم 

.دشاب مدرم  همه  مهس  ینشور ، ات  تخیوآ  رهش  رد  اه  یلیخ  يارب  ار  تبحم  سوناف  هک  دوش  یم 

.درب اه  نامسآ  هب  تفرگ و  ار  ناوتان  ياه  تسد  تسب و  لپ  نامسآ  نیمز و  نایم  ناوت  یم 

درـس ياه  تسد  رد  هانپ ، یب  ار  یتسد  چیه  رابکـشا و  ار  یمـشچ  چیه  ات  دوب  رادیب  اه  ناسنا  کت  کت  ناج  رد  راثیا  تفرعم  شاک 
! میدید یمن  ناتسمز 

یتسد دراد  یتذل  هچ  دنتسناد  یم  همه  شاک  تساهدورف ! اهانگنت و  زا  نتـشذگ  ِلپ  ناسحا ، ینابرهم و  هک  دنتـسناد  یم  همه  شاک 
! ندیشک هتسخ  هتفرگ و  كاخ  ياه  هناش  رب  ینابرهم  يور  زا 

.دوش میسقت  همه  نایم  هک  تسا  نیریش  ینامز  ساسحا  نیا  تسا و  تبحم  هداز  ناسنا ، میتسناد  یم  همه  شاک 

یهللاءاشام هرینم   / تبحم تورث 

خرس ياه  هفوکـش  رطع  هدیچیپ و  راهب  رظتنم  ياه  هچوک  لد  رد  نیرفآ ، يداش  همزمز  راهب و  هتفکـش  ياه  مدق  زبس  يادص  مه  زاب 
یم ار  نیدرورف  یتشهب  رطع  ینک و  یم  سح  ار  شتفاطل  تسا ! کیدزن  نامیاه  لد  هب  ردـقچ  راـهب  .دـنک  یم  ییاوه  ار  لد  بیس ،

يرادـن ياه  مغ  هب  ار  طاشن  يداش و  هک  ماگنه  نآ  .یـشکب  سفن  دـنمزاین  ناکدوک  رظتنم  ياه  هاگن  قرب  اه و  بل  مسبت  رد  یناوت 
تتبحم تورث  یشخب و  یم  هانپ  یب  ناکدوک 

هک یکدوک  رظتنم  ياه  مشچ  اب  هارمه  راـهب  راـگنا  .یـشچب  یناوت  یم  ار  ندـش  يراـهب  زبس  معط  ینک ، یم  میـسقت  ناریقف  ناـیم  ار 
! دیآ یم  تلد  غارس  هب  دراد ، راظتنا  وت  ناتسد  یمرگ  زا  ار  شا  ییافوکش  مهس  دشخب و  یم  وت  هب  ار  ندز  هناوج  تصرف 

.اشگب راهب  تمس  هب  ار  تلد  ياه  هرجنپ  شابن ! یناتسمز 
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! دنزب هناوج  تلد  رد  تبحم  راذگب  دوش ! يراج  تا  یگدنز  نایرش  رد  ناسحا ، راهب  ییافوکش  رطع  راذگب 

هدنرپ  » .دنَاوت تواخس  ناراب  هنشت  راظتنا ، ناکدوک  دنشچب ! ار  یگدنـشخب  نیریـش  معط  راذگب  هدب ! ییافوکـش  تصرف  تناتـسد  هب 
ناشیاهوزرآ هب  ار  زاورپ  قوش  تیاناوت ، ناوزاب  اب  تسا ؛ ریـسا  يرادان  ناتـسمز  درـس  لاگنچ  رد  نادنمزاین ، یتخب » شوخ  کچوک 

! اشگب دیما  نامک  نیگنر  تمس  هب  ار  ناشلد  کچوک  ياه  هرجنپ  نک و  هیده 

، تا يدنمناوت  هنارکش  هب  نک و  ادتقا  ع )  ) یلع نامیالوم  هب  تششخب ، ناسحا و  تماق  دق  اب  تشهب و  تمس  هب  نزب  یلپ  تناتـسد  اب 
.شاب ناناوتان  ریگتسد 

خرس لگ  ندرک  افوکش  نتفکش و  شیور ، زاغآ  ندز ، هناوج  ندش ، زبس  يارب  تسا  یگنـشت  هناهب  راهب ، نامب ! يراهب  وش و  يراهب 
نتـشیوخ و اب  ناسنا  یتشآ  يارب  تسا  یلالز  تصرف  دیع ، .هانپ  یب  ناکدوک  هتـسشن  مغ  هب  ياه  هرهچ  هدز و  بت  ياه  بل  رب  مسبت 

.قشع ینعی  شنیرفآ ، تقیقح  اب  ییانشآ 

! دنک سح  ار  يراکوکین  ینیریش  تناج ، ماک  راذگب  نک ! سح  ار  راهب 

مژد داوجدمحم   / يرای يارب  یناوت 

ناتـسد یتـسد ، دـیاب  .وـس  مک  هداـتفا و  فافـش ، سح ، یب  یهاـگن  نیگمغ ، سیخ و  یهاـگن  تـسا ؛ هدـنام  نـم  هـب  هریخ  تهاـگن 
! تدوجو دامجنا  رب  دشاب  یترارح  دریگب و  دوخ  رد  ار  تا  هدیکشخ  هدروخامرس و 

! دوش هتشادرب  یمدق  دیاب  دوش ! ادیپ  یسک  دیاب 

! نابز نآ  شوگ ، نآ  تسد ، نآ  مدوب  نم  شاک 

.نم ناتسد  هب  وت  هن  مجاتحم ؛ وت  ناتسد  هب  نم  .تناتسد  ندرشف  يارب  مهاوخ  یم  یناوت 

یم اعد  هب  یتقو  ار ؛ مناتـسد  تهاـگن ، ناراـب  هراتـس  زا  منک  رپ  .متـسیا  یم  زاـمن  هب  یتقو  ار ؛ مدوجو  وت  زا  منک  رپ  دـهاوخ  یم  ملد 
.منیشن
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1384  15

رفص 1427  5

Mar.6.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / هحتاف کشا و  ناوراک  اب 

.متفرگ اوأم  هتسشن ، يزامن  رپرپ  تونق  هیاس  رد  نم  دنداد و  لد  سدقم  گرم  هب  اه  همیخ  شتآ ، ياه  هراوف  اب 

رب ناباتـش  نینچ  متـسیک » نم   » هکنیا ِییوج  تقیقح  يارب  تسا  هدرک  رت  هنـشت  ار  ناخروم  یمامت  ياه  بل  تارف ، ِیمخز  ياه  بآ 
؟ نالیغم ياهراخ  يور 

نامه ياپ  در  رانک  هک  منامـشچ  کچوک  ِياه  هراتـس  غارـس  تفر  دـیاب  .ناـتیارب  دـنز  یم  فرح  اـم  شیپ  زا  یمک  بورغ ، هشیمه 
! تسا هداتفا  نابایب  رد  اهریجنز 

! میاه کشا  ندرک  كاپ  يارب  ایوگ  دمآ  یتسد  هک  هاگ  نآ  تسا ، نم  هلاس  هس  بلق  تیمولظم ، يایرد 

! هفطاع ِکشخ  ِتوهرب  نآ  رد  رگنایغط ، دروآ  یلیـش  ایوگ  دروآ ؛ هارمه  یلیـس  هبرـض  هراب ، کی  هب  اما  رت ؛ کیدزن  دمآ و  کیدزن 
.تانئاک روعش  دمآ  شورخ  هب 
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رفـس هب  مردپ  دییوگن  اما  دـییوگب ؛ دـیهاوخ  یم  هچ  ره  هک : دـیناوخب  ماش  ِیموش  اب  مه  ارم  هراوشوگ  ثیدـح  همادا  زا  ییاه  هشوگ 
بل نیا  نینچ !؟ نیا  هتفر  نم  یب  هک  تسا  رفـس  مادـک  ًالـصا  دروآ ؟ البرک  ات  هنیدـم  زا  روط  هچ  درب ؛ یم  دوخ  اب  ارم  هک  تسا  هتفر 

 - یتح هاتوک -  یگنرد  مباتـش ؛ یم  مه  نم  دـییوگ ، یم  هک  تسا  راک  رد  يرفـس  رگا  دـیهدب ! مناشن  ار  تشط  هدروخ  بوچ  ياه 
! دیاشن

! دشاب نم  ِنآ  زا  وا  شوغآ  هب  هدیسر  ياه  تسد  نیتسخن  دیاب 

: میوگب دیاب  دش ! هفاضا  همع  بلق  هب  مه  نم  غاد  هک  میوگب  نم و  رب  هتشذگ  هچ  وا  یب  هک  مهدب  ناشن  دیاب 

دیمخ شتماق  یکدوک  رد  یسک  هچ  نم  زج  »

« دیشک ار  هلاس  دص  ِتنحم  هلاس  هس  ِنس 

.هدش هتخیر  هتخوس  ياهرپ  زا  یلت  تایاکح ، نیا  رانک  هشیمه 

.تسا هضور  نرق  دنچ  شدوخ  دیآ ، یم  وا  یگلاس  هس  ِناهد  زا  هک  یکچوک  ياه  هآ 

.دیآ یم  هبارخ  زا  هحتاف  کشا و  اب  ام  ياه  لد  ِناوراک  دور و  یم  هنیدم  هب  مه  هنادزان  نیا  هیثرم  هودنا ، ناوراک  تشگزاب  اب 

یجنپ هجیدخ   / هلاس هس  يوناب 

ناهد هک  زوس ؛ نامناخ  غاد  ِنیا  شتآ  زا  دـنوش  یم  رتسکاخ  تاملک ، هک  تشون  ناوت  یم  هنوگچ  ار  تغاد  هصق  هلاـس ! هس  يوناـب 
! دنوش یمن  هتسب  تیارجام  تبرغ  یتفگش  زا  اه ، هژاو 

رارف ینادرگرـس و  زا  دزیرن !؟ مهرب  تررکم  ياـه  جـنر  یلاوت  هک  منک  نیچلگ  ار  مادـک  تیاـه ، مخز  رامـش  یب  زا  وـگب ! تدوـخ 
ات يدـیود  یم  نانز  سفن  سفن  ار  تساره  تشحو و  هک  نالیغم  ياهراخ  اه و  نابایب  يانکیرات  رد  میوگب  تا  یگلاـس  هس  ياـهاپ 
رب ار  هشفنب  رازه  هک  میوگب  اـه  هناـیزات  ناـما  یب  نوخیبـش  زا  اـی  دـسرن ، تیاـه  هراوـشوگ  هب  نمیرها ، ِیمحر  یب  تواـسق و  تسد 

يربا سپ  رد  ار  دوخ  همین  ایوگ  هک  میوگب  تتروص  هام  زا  دندرکن ؟ محر  تا  یکدوک  هب  دنتـشاذگ و  راگدای  هب  تکچوک  ناوزاب 
؟ یلیس کی  تواقش  اب  دوب  هدرک  ناهنپ  هریت 
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.کچوک هنیس  نآ  رد  دندرک  هتشابنا  غاد  يور  غاد  هدیدغاد ! لاسدرخ 

؟ شهودنا دنلب  هدیصق  زا  هژاو  ره  دنزاوس ، یم  ار  مدوجو  تیب  تیب  هک  میوگب  ماش  هبارخ  زا 

؟ اجک ماش  هناریو  درس  ياه  كاخ  اجک و  دیشروخ  رتخد 

هیثرم هنیدم » ، » اه تمالم  اه و  نابز  مخز  هفوک » ، » تا هنابیرغ  ياه  کشا  عیقب » ، » تیاه جنر  تیب  هاش  تسوت ؛ تبیـصم  جوا  اجنیا ،
! تا یگنتلد  ياه  هیرگ  نازحالا » تیب  ، » اه تیمولظم  اه و 

! نانیشن هبارخ  ناوخ  هیثرم  تسا ؛ ماش  هبارخ  اجنیا 

.دنازوس یم  ار  همع  رگج  تیاه ، هناهب  ریگب ؛ مارآ  يا  هظحل 

هناهب لیلد  دوش ؛ یم  لیمکت  تا  هسامح  راکهاش  دـعب ، يدـنچ  هک  راذـگب  تا  هتخوس  رگج  يور  ربص  نادـند  یقیاقد  نک ! لـمحت 
! دسر یم  هار  زا  تیاه  يداش  زاغآ  تیاه ،

تیاـه لاؤس  يارب  نیبـب ، دـندرکن ! محر  ار  تا  یکدوک  منوزحم ! هلاـس  هس  نزن ، همع  ناـج  هب  شتآ  ردـق  نیا  نک ! گـنرد  یتـخل 
! دندروآ باوج 

! تسا هدمآ  هبارخ  هب  وت ، زا  ییوجلد  يارب  هک  تسا  دیشروخ  رس  تسین ! ماعط  نیا  هن ،

یتسناد یم  دروآ ! یمن  بات  ار  تا  هیرگ  يادص  اباب  هک  یتسناد  یم  درادـن ! ار  وت  يرود  تقاط  مه  ردـپ  یتح  ناج ؟ هیقر  ینیب  یم 
ار تیاه  مغ  .تسا  هدـش  مامت  تا ، یمیتی  ياه  بش  مزیزع ! ریگب  مارآ  رگید  .دـنازوس  یم  ار  اباب  لد  تیاـه  هناـهب  اـه و  کـشا  هک 

ومع اجنآ ، .تسا  هدمآ  وت  ندرب  يارب  ردـپ  نیبب ! .دـنک  یم  تا  یهارمه  تثعب ، ياه  هزاورد  ات  .وش  اباب  رفـسمه  راذـگب و  اج  نیمه 
.دنک باریس  ار  تیاه  بل  یگنشت  ياه  هفوکش  ات  دراد  تسد  رد  یبآ  هساک  تسوت ؛ رظتنم  مه 

.یشاب شا  يزاب  مه  ات  تسا  رظتنم  مه  تا  ههام  شش  ردارب 

مدق ییانـشور  رون و  هداج  هب  ردپ ، اب  .دش  دهاوخ  هتـسب  تیاه  تبیـصم  لصف  رگید  راپـسب ! اه  هبارخ  هب  ار  تیاه  جنر  نم ، هلاس  هس 
! تشهب ياه  هزاورد  ات  راذگب 

ياـه مشچ  هب  مدـق  رذـگب و  هبارخ  زا  .دیـشروخ  رتخد  هتـسیاش  يرـصق  دـنا ؛ هدرک  یناـغارچ  ار  هوکـشاب  يرـصق  تیارب  اـه  هتـشرف 
.راذگب ناگتشرف 
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شوگ نوخ  راذگب  تیاه ، لد  درد  ندینش  يارب  تسا ؛ هدمآ  وت  ندرب  يارب  اباب  اّما  یتسه ؛ همع  ییاهنت  یگنتلد و  سپاولد  مناد  یم 
! دنک كاپ  ار  تیاه 

! دش یم  بوخ  اباب  هسوب  کی  اب  تیاهدرد  هشیمه  دناشنب ؛ نآ  رب  يا  هسوب  ات  هدب  ار  تدوبک  ناوزاب 

! هلاس هس  سای 

لد يادص  ترـسح  دنام و  یم  همع  وت ، زا  دعب  ياه  جنر  دنام و  یم  همع  دنچ  ره  دش ؛ مامت  تهودنا  هصق  رگید  هک  دـنبب  رفـس  راب 
! تنیشن

! ینزب رس  همع  ياه  باوخ  هب  اه  بش  یهاگ  هدب  لوق  ناج ! هیقر 

! هدب لوق 

هدازرکاذ نیسحدیس   / هلاس هس  غارچ 

.درک هبلغ  دایرف  رب  هیرگ ، اب  دوش  یم  .درک  روبع  يا  ههام  رازه  هدز  تملظ  نالاد  زا  يا ، هلاس  هس  غارچ  ییانشور  اب  دوش  یم  يرآ !

.تسکش ار  تردق  ربتس  رمک  تبرغ ، اب  دوش  یم 

.درشف ار  ریشمش  يولگ  نوخ ، اب  دوش  یم 

.دیشک شتآ  هب  ار  یملاظ  ِیلاخ  وت  ِشمارآ  رصق  غاد ، توکس و  اب  دوش  یم 

.دروآرد هزرل  هب  ار  ینیگنن  ِتموکح  لاس  نهک  ياه  هیاپ  تکرح ، یب  نیگمغ و  دوش  یم 

.درک یهاشداپ  دنام و  هناریو  رد  دوش  یم 

.درک یمن  ینارون  ار  قشمد  نیمزرس  لاس  همه  نیا  البرک ، ِلاسدرخ  هراتس  هک  دش  یمن  رگا  دوش !؟ یمن  ییوگ  یم 

.درپس یم  یگرمزور  ِتلاسک  هب  ار  شدوخ  ياج  دوز  ای  رید  يرگید ، هرطاخ  ره  لثم  هعقاو ، زور  كاندرد  هرطاخ  هک  دش  یمن  رگا 

.داتفا یم  نآ  نیا و  شود  زا  نید  ِتلاسر  دنام و  یم  بیرغ  تقیقح ، هک  دش  یمن  رگا 
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شنماد رب  تسد  يا  هناهب  ره  هب  دریگ ، یم  ناملد  یتقو  هک  يا  هلاس  هس  رتخد  رازم  رانک  اجنیا ، میدوبن ؛ اجنیا  وت  نم و  دش  یمن  رگا 
.مینز یم 

.مالسلااهیلع هیقُر  ع ؛)  ) نیسح ماما  کچوک  بیرغ و  رتخد 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / وت دای  هب  یعمش 

: وت دای  هب  یعمش 

.مالس تتبرغ  رب  وت و  رب  مالک ! مه  قیاقش  غاد  اب  يا  مادم و  ياه  کشا  نیشن  تبرغ  يا  ماش ، هبارخ  نیشن  تبرغ  يا 

، تکچوک ياه  تسد  اب  هک  تسا ، هتفهن  تمان  فرگـش  نومـضم  رد  هودـنا  خـیرات  کی  هک  باتفآ  هلاس  هس  رتخد  يا  وت  رب  مـالس 
.ینک یم  زاب  ار  گرزب  رایسب  ياه  هرگ 

!؟ دبای تسد  تفرعم  تریس  هب  وت  راتفر  تروص  زا  یتح  دناوت  یم  انعم  نیمادک 

.تسا ناریح  تیاهتنا ، یب  لکوت  زا  جنر  نیگمرش و  تیاه  جنر  لمحت  زا  تیفاع 

.دنسرب تفرعم  نیقی  هب  ات  دمآ  بجاو  تهار  زا  يوریپ  ار  تضایر  ناریپ  رون ! رتخد  يا  هآ ،

دنک و یم  اپرب  قشع  يالـصم  رفک ، نیمزرـس  رد  هک  تس  یهاگراب  ینابر  تمظع  دنز ، یم  راج  ار  وت  هوکـش  خیرات  لوط  رد  هچنآ 
رتـخد يا  ینامـسآ و  دـننام  یب  هوکـش  يا  میوگب ، وت  زا  هنوگچ  .دـهد  یم  رارق  تلالـض  یلاـها  يراگتـسر  هناـهب  ار  شیوـخ  رازم 

! باتفآ

.ماش ناتسنازخ  رد  اونین  خرس  ياه  قیاقش  غاد  ریفس  لهج ، نیمزرس  رد  قشع  ریفس  ییالبرک ؛ دننام  یب  ریفس  وت 

یکچوک یگرزب و  رب  ضرف  ار  اهاط  ینارون  ناتـسلگ  هک  دـنک  تباث  ات  دـنادرگ  رهـش  هب  رهـش  ار  تهاگن  يربا  دیـشروخ  دـنوادخ ،
! دحاو ٌرون  مهّلُک  تسین ؛ دارفا 

! دیشروخ ماگنه  دوز  بورغ  ییابیز  هب  یتداهش  تداهش ؛ يدرب : نایاپ  هب  ابیز  هچ  ار  شیوخ  تلاسر  وت  هلاس ! هس  نوتاخ 

ص:67

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ یتفکش نانچ  ردپ ، مسبت  ندید  اب  هک  دش  هچ  ردپ ! نینوخ  مسبت  دیهش  قشع ، دیهش  يا  هآ ،

! دندیمان ماش » ، » ار وت  ینازخ  بورغ  هک  دش  هچ 

ار وت  نارجه  هیثرم  دورـس و  ـالبرک  زا  دوش  یم  رگم  درپـسن ؟ وت  هودـنا  هناـبیرغ  هب  لد  درک و  ماـش  ناـهاگماش و  داـی  دوش  یم  رگم 
!؟ دراد مه  وت  لثم  یبیرغ  البرک  رگم  تشونن !؟

! مالسلااهیلع هیقر  تا ، هنابیرغ  قارف  هب  مالس  تیاهوزرآ ! جورع  بش  وت  رب  مالس 

يریما نیسح  ! / نک نامیاعد 

.دنا هدرک  سیخ  ار  اج  همه  میاه ، کشا  دنا و  هدز  لوات  میاهاپ  دنا ، هدش  کشخ  میاه  بل 

کشا هک  ع )  ) نیسح کچوک  بوبحم  هدرک ، هدوبک  ار  نایعیـش  مامت  تشپ  البرک  رد  تندروخ  هنایزات  هک  یمخز  کچوک  يوناب 
کچوک ياـه  تسد  هک  ربکا  یلع  کـچوک  رهاوخ  تسا ، هدرک  خرـس  ار  نیمز  ناـکدوک  ماـمت  ياـه  هنوگ  تا ، هناـموصعم  ياـه 

لمحم لابند  هک  نامز  نآ  زا  تسا ! هتـشاذگ  مهرم  ار  ما  يردپ  نیمزرـس  ناکدوک  مامت  ياهدرد  نامز ، باجح  سپ  زا  تا  یمخز 
.مبیصن نتسشن  یکیرات  رد  هدش و  مبش  ره  ِيزور  نتسکش ، ندروخ و  نیمز  يدروخ ، نیمز  يدیود و 

هناکدوک نابز  کچوک و  ياه  تسد  اب  ما ؛ هدـنام  كاشاخ  راخ و  ياه  نابایب  رد  مماما  قارف  یکیرات  زا  هک  نیبب  کـچوک ! يوناـب 
.ار تردپ  تداهش  زار  دننکن  مگ  هک  ار  نایعیش  مامت  ارم و  نک ؛ میاعد  تا 

سرت و نایفوک  موق  زا  میـشابن و  ایند  ناـیماش  رکـشل  زا  نک  اـعد  میونـشب ! ار  ع )  ) نیـسح ـالوم  ناذا  يادـص  تماـیق ، زور  نک  اـعد 
! تنایخ

! دسر یم  نایاپ  هب  نامرمع  هک  هاگ  نآ  میهدب ؛ ناج  ع )  ) نیسح رادید  قوش  زا  هک  نک  نامیاعد  ملاع ! ِبیرغ  کچوک  يوناب 

! دوش ادج  نامحور  نت  زا  رس  دنکشب و  ناملد  ياپ  البرک ، هار  رد  هک  نک  نامیاعد  خیرات ! گرزب  كدوک 

! نک بلط  قایتشا  یقشاع و  نک ؛ بلط  یتقاط  یب  ام  يارب  میهدب ؛ فک  زا  ندوب  الوم  یب  تقاط  وت ، لثم  هک  نک  نامیاعد 
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! يدرپس ناج  تردپ  قایتشا  زا  هک  ناس  نآ  میریمب ؛ نامماما  قایتشا  زا  هک  نک  نامیاعد 

! میشورفن میهدب و  حیجرت  ایند  رصق  هب  ار  اوقت  هبارخ  نک  نامیاعد 

! وناب نک  نامیاعد 

شبات یلعربنق   / هیقر لابند  هب  ناگتشرف  مامت 

رد هک  يا  هراتـس  درک ؛ نشور  ار  ماـش  کـیرات  نامـسآ  هبارخ ، رد  هبارخ  شیوسوس ، هک  میارـس  یم  ار  یکچوک  هراتـس  نم  بشما 
.دراد هارمه  هب  ار  ریوصت  نیرت  هدولآ  کشا  اهربا ، هرطاخ 

زونه تخورفارب و  ماش  البرک و  ریـسم  رد  عمـش  نارازه  دـش ، رپ  شا  هناهب  یب  ياه  کشا  هک  کـچوک  يا  هیقر  میوگ ؛ یم  ار  هیقر 
، زونه دنیوگ  یم  .دنروآ  یم  هارمه  هب  نآ  زا  يدولآ  کشا  ياه  تیاکح  دننک ، یم  روبع  ماش  ریسم  زا  هک  البرک  نارئاز  زا  یـضعب 

.دنز یم  ادص  ار  اباب  هک  دسر  یم  شوگ  هب  یکدوک  هیرگ  يادص  اهراصح ، اهراوید و  یضعب  زا  دسر ، یم  ارف  هک  بش 

هب ناگتـشرف  مامت  هظحل ، نآ  رد  هک  دنک  یم  تیاور  يوار  دز ! یلیـس  ار  وت  هک  هاگ  نآ  دندش ، کچوک  ردـقچ  نایدـیزی  هیقر ! هآ ،
.دندرک تکرح  وت  لابند 

هک یتراقح  ریقح ؛ ردقچ  دش ؛ درخ  ردقچ  دیزی  و  يدیـشک ! دـق  ردـقچ  يدـش و  گرزب  ردـقچ  ناهگان  تکرح ، نیا  اب  هیقر ! وت  و 
! دبات یمنرب  ار  نآ  يا  هژاو  چیه 

! هیقر دریگ ، یم  ار  وت  هناهب  لد ، كدوک  بشما ،

! هنانگمغ ردقچ  دوب و  هاتوک  ردقچ  وت  رمع  هناورپ 

رتافوکش ملاع ، ياه  لگ  مامت  زا  وت  رمع  هفوکـش  هک  دنناد  یم  بوخ  اه  لگ  اما  دوب ؛ رت  هاتوک  مه  لگ  کی  رمع  زا  وت  رمع  هناورپ 
! رت نیگآرطع  رت ، نیگنر  دوب ؛

حور دیـشروخ ! دوخ  دوخ  هب  یتـسویپ ؛ رون  نشور  لـصا  هب  فرظ ، قفا  زا  اـباب ، باـتفآ  شـشخرد  اـب  وـت  نیـسح ! کـچوک  هراـتس 
یقیمع مخز  تسکش و  ار  همع  تماق  رگید ، راب  تا ، هنابیرغ  قارف  اما  دیشک ؛ رس  اه  نامسآ  هب  دیـشک و  رپ  کچوک  نت  زا  تگرزب 

.دوزفا همع  رامش  یب  ياه  مخز  رب 

هچ هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دندرک  ملظ  هک  یناسک  يدوز  هب  و  نوبلقنی ؛ بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  «و 

(1) «. دش دنهاوخ  لخاد  یهاگیاج 

ص:69

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14466/AKS BARNAMEH/#content_note_69_1
http://www.ghaemiyeh.com


.227 ارعش : - . 1

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


هداز یقت  هبیط   / رپرپ راهب 

یم دیاب  هچ  .دنزیرگب  هکلهم  زا  هک  دـندوب  نآ  زا  رت  قمر  یب  شکچوک  ياه  لاب  دوب ؛ هدـنام  ناساره  اه  هلعـش  موجه  رد  يا  هناورپ 
ناس هناورپ  .دوب  هناورپ  وا  .دوب  هدروآ  دـنب  ار  شنابز  مخز ، ياه  هناـیزات  تشاد ؟ یمن  هاـگن  ار  شتیموصعم  تمرح  شتآ ، هک  درک 

.دوب دیشروخ  تمس  هب  شهاگن  هچرگا  تخیرگ ؛ یم 

!؟ دوب هدرک  یگدنز  ردپ  تیموصعم  رطعم  شوغآ  رد  لاس  هس  هکنآ  هن  رگم  داد ؛ یم  لگ  يوب  شا  هتسخ  ياهاپ  روبع  در 

؟ درک ادج  رون  زا  ار  هناورپ  ناوت  یم  رگم  دیشک ؛ یم  لادوگ  ات  ار  شا  هناکدوک  ياه  هاگن 

.دناشک كاخ  یگدیتفت  يور  ار  شا  هناکدوک  ياه  مدق  تشاذگ و  یم  كاخ  رتسکاخ  رب  يدر 

هچ البرک  .دش  دهاوخن  درس  تبیـصم ، نیا  زا  سپ  يا  هرذ  هک  تشاذگ  كاخ  یناشیپ  رب  یغاد  دوب ! شغاد  روبع  زا  مرگ  هچ  نیمز 
ناوت یم  یک  ار  تبیـصم  نیا  تمظع  ار ؟ گرزب  غاد  نیا  درک  دـنهاوخ  درـس  هنوگچ  اهداب  هلاس ؟ هس  تمـصع  نیا  اب  درک  دـهاوخ 

؟ تفگ

.درک بوبحم  هب  شتبحم  يادف  ار  شا  یگلاس  هس  .دوب  مهف  زا  یناهج  شکچوک  نهذ  اه و  لد  یگریت  رد  دوب  باتفآ  هصالخ 

.دیزگرب ار  نتخوس  هک  دوب  ردپ  عمش  درگ  هب  يا  هناورپ 

رب دندش  ینازخ  درمان ، ياه  تسد  دندروآرد و  هزرل  هب  ار  شبلق  شارخلد ، ياهادص  دـندرک و  شهاگن  هریخ  خاتـسگ ، ياه  مشچ 
.شتروص ياه  گربلگ 

بلق دـندرک و  سبح  هنیـس  رد  ار  اه  سفن  دروآ ! موجه  ناشتراهط  ناتـسغاب  هب  اباحم  یب  هچ  نافوت  اه و  هنایزات  زا  دـش  رپرپ  راـهب ،
.دنتسکش ار  سرون  هچنغ  کچوک 

رد ار  باتهم  رس  دناوت  یم  هراتس  مادک  .تسا  باتهم  راد  هلابند  هراتـس ، رخآ  دنک ؛ جورع  دیاب  هراتـس  تسین ؛ هراتـس  ياج  اه  هبارخ 
؟ دورن نامسآ  هب  دریگب و  شوغآ 

؟ تسا هدرپس  كاخ  هب  لد  هراتس  مادک 
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.دراب یم  هدیدمغ  ياه  لد  رب  تمحر  ناراب  دور و  یم  رانک  اهربا 

.تسا هدوشگ  توکلم  رد  لاب  هلاس ، هس 

.تسا رـشتنم  يراهب  ياه  لگ  سفن  رد  شکاپ  ياه  سفن  رطع  تسا و  يراج  ناـهج  ياـه  بآ  همه  همزمز  رد  شتیمولظم  يادـص 
.تسویپ راگدرورپ  تشهب  هب  هک  دوب  راهب 

.تسا يراج  هشیمه  شتیانع ، فطل و  جاتحم و  ياه  لد  حیرض  شکچوک ، ياه  تسد  سپ ، نیا  زا 

يریشمش هّللا  حور   / هبارخ نایم  رد 

.هناهاش رصق  کی  رصق ، کی  رانک  رد  يا  هبارخ  دهد ، یم  ناج  هبارخ  کی  نایم  رد  يا  هلاس  هس  و 

شندـب رب  تراسا  ناوراک  کی  هنایزات  ياـج  هک  يا  هلاـس  هس  هدز ، لواـت  کـچوک  ياـهاپ  اـب  ینـالوط ، هار  زا  هتـسخ  يا  هلاـس  هس 
.تسا هدیمخ  شکچوک  دق  هک  تسا  نیمه  دنک و  یم  ینیگنس 

رگید هک  ییاقس  دیاش ؛ تسا  بآ  زا  رپ  کشم  اقس و  راظتنا  رد  شنامـشچ ، زونه  هک  دهد  یم  ناج  هبارخ  نیا  نایم  رد  يا  هلاس  هس 
.تشگزاب راوس ، یب  هک  یبسا  درک و  كاخ  همه  مشچ  زا  رود  ار  وا  ردپ ، هک  یکچوک  ردارب  و  تشگنزاب ؛

.هناهاش رصق  کی  رصق ، کی  رانک  رد  يا  هبارخ  دهد ؛ یم  ناج  هبارخ  نیا  نایم  رد  هک  تسا  هلاس  هس  نامه  نیا  يرآ !

.دنامن يزیچ  رصق ، نآ  زا  دش و  تمظعاب  گرزب و  یمرح  هبارخ ، نآ  تشذگ و  اه  لاس 

«. تسا نآ  رد  هک  تسا  یسک  هب  ناکم  تفارش  نیکملاب ؛ ناکملا  فرش   » هک دنا  هتفگ  تسار 

نادامار نیرسن  / مخز

هک تسیک  ار  تیاپ  رب  هتـسشن  ياه  لوات  دـنک ؟ هرامـش  هک  تسیک  ار  تنت  ياه  مخز  لگ  ـالبرک ! هلاـس  هس  يوناـب  نیـسح ! هنادرد 
؟ دنک هیوگاو  دناوت  هک  ار  تا  هتفگان  ياه  جنر  دهن ؟ مهرم  دناوتب 

؟ تفگ نخس  تبلق  رب  هتسشن  نیگنس  غاد  زا  ناوت  یم  مالک ، نیمادک  اب 
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؟ دورس ار  تا  هتفکشن  ياه  ضغب  ناوت  یم  رادغاد ، هرجنح  مادک  اب 

؟ دمآ ماش  هبارخ  هب  رس  اب  تندید ، يارب  هک  یتفگ  نخس  ردپ  اب  تنیریش  مالک  مادک  اب  البرک ! كدوک  نیرت  گنتلد  يا  ناج ! هیقر 

؟ دیشک هنابز  تارذ ، یمامت  رد  تسشن و  یتسه  ناج  رب  دبا  ات  نآ ، شکرس  ياه  هلعش  هک  دوب  هتفهن  تیاتبا  او  هلان  رد  يزوس  هچ 

؟ درواین بات  ار  وت  نیا  زا  شیب  ِيرود  تقاط  هک  یتفگ  هچ  ردپ  شوگ  رد  وت 

.دش بارخ  مرح  لها  رس  رب  ماش ، هبارخ  وت ، زا  دعب  بنیز ! هدرکرفس  يوتسرپ  البرک ! لاب  هتسکش  رتوبک  يا 

.تفاین نیکست  یمهرم  چیه  اب  دبا ، ات  هک  تسشن  ملاع  لد  رب  یغاد  وت  زا  دعب 

.دش هنادواج  نامز  يوسارف  ات  تقارف  هودنا  درک و  زاب  رس  هرابود  غاد ، مخز 72  وت  زا  دعب 

يدوج مظعا   / تبرغ يوب 

الال

! دراد یماو  هیرگ  هب  ار  نج  سنا و  دراد  تا  ینابز  نیریش  هک  ما  هلاس  هس  كدوک 

الال

.دراذگ یم  مهرم  ار  میاه  مخز  تا ، هرابود  ندید  هک  ما  هلاس  هس  رتخد 

ار و يریسا  مغ  ار ، تردپ  ار و  تناردارب  تداهـش  ار ، البرک  ياه  مخز  ینک  شومارف  یتسناوت  یم  شا  يدنخب ! یتسناوت  یم  شاک 
! ار هدیرب  ياهرس 

! یباوخب یتسناوت  یم  شاک  مکچوک ! كرتخد 

! يدیباوخ یم  یتشاذگ و  یم  مناوناز  يور  رس  ات  دوب  یقاب  میارب  یناوناز  شاک !

يدرک فیرعت  میارب  ابیز  ردقچ  يدـنام ! نابز  نیریـش  زونه  باذـع ، یتخـس و  همه  نیا  زا  دـعب  هک  مورب  منابز  نیریـش  رتخد  نابرق 
یم میارب  مالـسلااهیلع  بنیز  تا  همع  زا  ابیز  ردقچ  یـشابن ! اهنت  ات  دمآ  هک  ییوناب  ار و  كانـسرت  ياه  نابایب  ار ، تندـش  مگ  هصق 

! ما هلاس  هس  كرتخد  تیاه ، ینابز  نیریش  نابرق  ییوگ !
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! نم کچوک  مولظم  باوخب  نم ! بیرغ  كدوک  باوخب 

! روایب نم  شیپ  ار  تیاه  کشا  ار و  تیاهدرد  باوخب و 

! یتشادن رتشیب  لاس  هس  هکنیا  اب  يدرک ؛ هیرگ  اه  نزریپ  اهدرمریپ و  مامت  هزادنا  هب  وت  نکن ؛ هیرگ  رگید  باوخب و 

! مکچوک رتخد  باوخب 

.مونش یم  ار  ناوراک  تبرغ  يادص  دهد ، یم  تبرغ  يوب  اجنیا 

يدمحم سابع   / کشا هلفاق 

تسا هتفرگ  شتآ  منت  منک  یم  رکف  یه 

تسا هتفرگ  شتآ  مندوب  مامت  ًالصا 

ممنهج نورد  هک  منک  یم  ساسحا 

ممغ هتسبرس  هنهک  ناشفشتآ 

دشک یم  هلعش  ارم  رود  قافتا  کی 

دشک یم  هلعش  ارم  رومن  هدقع  کی 

ارم دنز  یم  رس  هب  ضحم  نونج  بش  ره 

ارم دنز  یم  ربت  هلاس  رازه  يدرد 

منت دکچ  یم  ورف  گرب ، گرب  هلعش  رد 

منت دکچ  یم  ورف  گرم ، يانگنت  رد 

ارم دشک  یم  سفق  هناخ  ياهراوید 

ارم دشک  یم  سفن  گرم ، ياه  هیر  اب 

دنروآ یم  تنایخ  نوخ و  يوب  داب  اب 

دنروآ یم  تمایق  ناشن  هلفاق  کی 

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:73

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


دش هفوک  يوب  زا  رپ  قشمد  اهزور  نآ 

دش هفوک  يور  نآ  زا  هایس  هکس  کی 

دوب گرم  يوهایه  هزره  ياهداب  اب 

دوب گرم  يوب  زا  رپ  رهش  ياهراوید 

رود يدش ز  نایامن  هزات  ياه  مخز  اب 

روک توس و  ياه  بش  نشور  باتفآ  يا 

دوب هتفرگ  نوخ  وت  نماد  مامت  بش  نآ 

دوب هتفرگ  نوعاط  بت  ار  قلخ  نامیا 

دنتشاد هک  يراد  هب  دندز  ار  وت  بش  نآ 

دنتشاد هک  يراد  هنماد  ياه  هدقع  زا 

دش زیر  هلعش  نیمز  تاه  هیرگ  زوس  زا 

دش زیختسر  دش ، هلزلز  تفرگ ، نافوت 

! وگب نخس  ملاع  هتسخ  روبص  گنس 

! وگب نخس  مدآ  ترضح  هاگ  هلبق  يا 

ما هتفرگ  شتآ  هنیس  هب  نزب  شتآ 

ما هتفرگ  شتآ  هنیدم  وگب  دوخ  زا 

مدزوسب تقشع  هلعش  هلعش  شاک  يا 

مدزوسب تقشمد  گنت  ياه  هچوک  سپ 

ار وت  کچوک  مرح  ما  هدید  باوخ  نم 

ار وت  کچوک  مرح  ما  هدید  بآ  یب 
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وت هب  مروخ  یم  مرح  هار  يادتبا  رد 

وت هب  مروخ  یم  مسق  ما و  هدید  باوخ  نم 

منک یم  وت  سیخ  تبرغ  ياوه  بش  ره 
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منک یم  وت  سیخ  تبرت  يوزرآ  یه 

دندش وت  شوپ  هیس  ماه  مشچ  ياه  نز 

دندش وت  شوغآ  يدوبک  بش  لثم 

دننک یم  هیرگ  ار  وت  هدید  رازه  نم  رد 

دننک یم  هیرگ  ار  وت  هدیرد  هماج  اب 

دنروآ یم  مک  ار  وت  ماه  کشا  هک  یتقو 

دنروآ یم  مهارف  رعش  هب  تا  هصغ  اب 

تکچوک ناتسلگ  اهداب ز  هزور  ره 

دنروآ یم  مرحم  ضغب و  عیقب و  يوب 

وت روبص  گنس  هتفرگلد  نامشچ 

دنروآ یم  میرم  ترضح  دای  هب  ار  ام 

تا ینوخ  ياه  بل  لوات  ناشفشتآ 

دنروآ یم  مزمز  هنشت  تمس  رجاه ز 

وت ياه  هضور  زا  ما  یجرش  ياوه  بش  ره 

دنروآ یم  مهارف  کشا  ياه  هژاو  اب 

ار وت  دهد  یلست  هک  دکچ  یم  کشا  یه 

دنروآ یم  مهرم  وت  مخز  هب  کمن  اما 

ار وت  موش  یم  لزغ  هرذ  هرذ  کشا  اب 

دنروآ یم  مک  ار  وت  ماهرعش  هک  یتقو 

تسا هتفرگ  لد  نامز  نیمز و  اهزور  نیا 
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تسا هتفرگ  لس  نم  ندوب  مامت  وت  یب 

موش تا  هیاس  هدب  هزاجا  نم ! دیشروخ 
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موش تا  هیاسمه  هدش ، یتعاس  راذگب 

ارم هدش  منهج  وت  یب  ياهزور  نیا 

ارم هدش  مرحم  بورغ  روآدای 

نک هصالخ  ار  ما  هبش  ره  ياه  ضغب  نیا 

نک هصالخ  ار  مغ  همه  نیا  دنخب ، یتخل 

!؟ ما هدنز  وت  اب  طقف  هک  ینک  یمن  رواب 

؟ ما هدنز  وت  ات  مدشک  یم  حیرض  يوب 
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يراکتخرد زور 

يدمحم سابع   / تقلخ زار 

! راگدنام زبس و  زارفرس ، دنلب و  مشاب ؛ هیبش  وت  هب  مراد  تسود  ردقچ 

.یتسه ینتشاد  تسود  ردقچ 

! تقلخ تفگش  زار  يا 

.مینک یگدنز  ات  شکب  سفن  سپ  دراد ؛ یم  هگن  هدنز  هدولآ  ياوه  نیا  رد  ارم  وت  كاپ  ياه  سفن 

؛ خارف ربتـس و  يا  هنیـس  اب  هشیمه  لثم  يا ، هداتـسیا  مه  زونه  .ییام  اـب  اـما  ییاـم ؛ هدروخ  مخز  دـنچ  ره  .ینتـشاد  تسود  یگرزب و 
.تسام یناوج  راگزور  راگدای  ياه  مخز  زا  رپ  تنت  هچرگ 

کـشجنگ ات  يوش  یم  نامرـس  هیاس  ار  ناتـسبات  مامت  .یکاپ  ياوه  يارب  ام  هناشن  اهنت  هک  ییوت  میـسانش ؛ یم  وت  اب  ار  زییاـپ  راـهب و 
.دنناسرب شمارآ  هب  ار  نامیاه  باوخ  ناشیاه  کیج  کیج  اب  تیاه ، هخاش  رب  روانش  ياه 

، قشع زا  یگدنز ، زا  دنک  یم  نامراشرـس  تا ، هدروخ  ناراب  زبس  ياه  گرب  توارط  .ینک  یم  نامفراعت  هویم  زا  رپ  ار  تیاه  هخاش 
 . ...ادخ زا  رعش ، زا 

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

« راگدرک تفرعم  تس  يرتفد  شقرو  ره 
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.میشکب وب  تیاه  هفوکش  رد  ار  ادخ  ات  ینک  یم  لگ  یهد ؛ یم  نامناشن  ار  ادخ  تزبس ، ناتشگنارس  اب 

، شنیرفآ أدبم  يوس  هب  یشک ؛ یم  دق  نامسآ  يوس  هب  طقف  هک  ارچ  یهدب ؛ دای  يدلب  يزیچ  ره  زا  رت  بوخ  ار  ادخ  هب  ندیـسر  هار 
یم نامسآ  يوس  هب  هک  تسوت  میقتسم  طارص  طقف  .تسا  میقتسم  هار  وت ، هار  .دوش  یم  متخ  وا  هب  یناد  یم  هک  يور  یم  یتمـس  هب 

.دور

یمارگ ربماـیپ  یتح  تدنتـشاک ؛ یم  شیوخ  تسد  هب  دنتـشاد و  یم  تا  یمارگ  دـنوادخ ، یمارگ  ناربماـیپ  هک  يزیزع  ردـق  نآ  وت 
یم لاهن  شیوخ ، تسد  هب  ، » ام موصعم  ناماما  میناسرب و  وت  هب  یبیـسآ  ادابم  ات  هدرک  شرافـس  وت  اب  ینابرهم  هب  ار  ام  ص ،)  ) مالـسا

«. دنتسناد یم  گرم  زا  سپ  يدنم  هرهب  هیام  ار  تخرد  تشاک  دنداد و  یم  شرورپ  ناتسلخن  دنتشاک و 

هدازرکاذ نیسحدیس   / زبس يراگدای 

ره نک  رواب  .دـنک  یم  تدای  دـناکتب ، تخرد  نیا  راس  هیاـس  ریز  ار  شا  هرهچ  دولآراـبغ  یگتـسخ  هک  یـسک  ره  دـنک ؛ یم  تداـی 
ار وت  دوش ، هزات  هفقو  یب  توارط  نیا  ياشامت  اب  دـنک و  سفنت  شا  هتـسب  هنیـس  رد  ار  زبس  قورع  نیا  ناـیم  فیطل  ياوه  هک  یـسک 
وت ناهگان  ياه  هظحل  راگدای  هک  يا  هدیـشخب  يدنزرف  نیمز ، ینابرهم  هب  تناتـسد  اب  وت  .تسا  هدرک  دوخ  شوخ  ياه  هظحل  میهس 

.دشاب

تنوماریپ ياوه  تفاطل  رد  هک  تسا  بوخ  ردقچ  یـشاب ! هتـشاد  یـشقن  نیمز ، دودـحم  توارط  رد  هک  تسا  گنـشق  ردـقچ  نیبب ،
ياـج هب  دوخ  زا  يزبـس  راـگدای  هک  تسین  فیح  يرادرب ! یمدـق  یتـسه ، یلاـعت  يارب  هک  دوـش  یم  یلاـع  ردـقچ  یـشاب ! کـیرش 

؟ یشابن رگا  یتح  دراذگ ؛ یمن  بیصن  یب  شا  هرهب  زا  مه  ار  وت  هداتسیا ، نیمز  رب  یتقو  ات  هک  يراگدای  ْيراذگن ،

!؟ دنامن یغاب  هچوک  نهذ  رد  وت  زا  یمسا  هک  تسین  فیح  يورب ؟ اجنیا  زا  دنزرف  یب  هک  تسین  فیح 

.دیایب هک  ادرف  دش  دهاوخ  زبس  وت  اب  ْمدق  ْمدق  هدب ؛ شرورپ  ریگب و  شوغآ  رد  ار  لاسدرخ  لاهن  نیا  هدب ! نم  هب  ار  تیاه  تسد  سپ 
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نیدلاردب مظاک  دمحم   / لاهن اب  تکارش  تسد 

.دننک یم  همجرت  جارعم  هدنز  ایوگ و  نابز  هب  ار  كاخ  اه ، لاهن 

فعـش لامـش  زا  هک  ییاه  هداج  چیپاچیپ  زا  دیاب  ار  نیا  دنک ؛ یم  يراهب  ار  فارطا  همه  دیمد ، دهاوخ  اهنآ  زبس  سفن  زا  هک  یلزغت 
.دنا هدرک  مالس  دنمونت  دق و  هتشارفا  ناتخرد  کت  کت  هب  هک  دیسرپ  دنیآ  یم 

.دوشن مک  یگدنز  ِرس  زا  تخرد  هیاس  دنک  ادخ 

.دنتسه اه  لیب  ِشخب  مارآ  يادص  هنشت  شیوخ ، يزارفرس  نتشاک  يارب  ناتخرد 

، لاهن ياه  هتخای  هشیپ  اـب  اـیب  سپ  .دنتـسه  مناـشن » یم  یتخرد  دوخ  تسد  هب   » ِدورـس هنـشت  شیوخ ، زبس  ِییاـمنرنه  يارب  ناـتخرد 
یم هفرـس  هب  ناسنا  یگنیزبس  دورب ، تخرد  يولگ  رد  يدود  رگا  میراکب ؛ هچغاب  نوماریپ  يا  هزاـت  ياوه  میهدـب و  تکارـش  تسد 

.دتفا

: دوش یمن  ولبات  نوناق  نیا  ارچ  مناد  یمن 

«. تسا یمازلا  تخرد  فیطل  حور  هب  هجوت  کیفارت ، یگدنز و  لباقم  »

ردـق .دـننک  قیرزت  زبس  دـیما  كاخ ، ياوزنا  هب  ات  دـنیآ  یم  اه  هشیر  نیا  .ار  تخرد »  » و راد »  » ِراد هشیر  تلاصا  میرادـب  ساپ  دـیاب 
ياه هویم  ات  دـهدب ، ام  هب  تحارتسا  رپ  يا  هیاس  ات  تسا  هتـشارفا  زارفارـس و  هشیمه  تخرد  ار ؛ ناـتخرد  هبئاـش  یب  تاـمحز  مینادـب 

.دهدب ام  هب  ینشور 

.تسا تایح  باتک  زا  یتیآ  شیاه ، کلپ  هک  جاک  يزور  هنابش  ِتمه  يزوسلد و  هب  میربب  یپ 

یم رگم  دـیآ ؟ یم  اجک  زا  راعـشا  رد  ناربلد  تماق  هک  تساـجبان  یلاؤس  نیا  دـنراد و  يزبس  شقن  یتح -  گـنهرف -  رد  ناـتخرد 
!؟ تسا هدوب  شدوخ  ِنآ  زا  اهنت  هک  ییانعر »  » ِخیرات ِتمدق  هب  دهدن  دق  ورس ، هظفاح  دوش 

! دنراک یم  رون  ْلزغ  ْلزغ  هک  رگنشور  ياه  تسد  بهذم  هب  نیرفآ 

! تسا زور  هب  هشیمه  هک  يا  هقیلس  هب  ابحرم 

ص:79

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  يربمایپ  رب  دورد  و  ... 

تبث وا  يارب  شاداپ  دوش ، یم  نورب  تخرد  نآ  زا  هک  يا  هویم  هزادنا  هب  ادخ  ، دناشنب یتخرد  هک  ره  »

(1) «. دنک یم 

يریما نیسح   / ندش زبس  هناهب 

هب میاه  تسد  دـیاش  دوش ! الاب  دـنلب  يزور  کی  دـیاش  .تسا  هدـناود  هشیر  سیخ ، یکاـخ  رد  ملد  دـندا و  هدز  هناوج  میاـه  تسد 
هخاش ار  راهب  ما  هدمآ  هک  مشیدـنا  یم  مدوخ  اب  .مراد  ندوب  زبس  ياوه  زورما  مشاب ! امـش  راس  هیاس  زور  دـیاش  دورب ! نامـسآ  يوس 

.مشاب يا 

.دنک ندش  زبس  ياوه  همه ، تسد  نم ، تسد  وت ، تسد  رگا  میشاب ، راهب  نامدوخ  میناوت  یم  .مینزب  ادص  ار  راهب  میناوت  یم 

نامنیمزرس میهاوخن  ام  رگا  میشخب ، توارط  ار  اه  گرب  هک  میـشابن  بآ  ام  رگا  دنیورب ، ام  نت  رب  ناتخرد  هک  میـشابن  كاخ  ام  رگا 
؟ دنرمژپن يدمحم  لگ  زا  رتدوز  هک  میراکب  دیاب  ریوک  مادک  هدز  لوات  ياه  تسد  رب  ار  نامناکدوک  دشاب ، زبس 

.میا هتشاکن  تخرد  نامساسحا  رهش  درگ  تسا  یتدم  تسا ؛ هتسب  لیدنق  نامحور  تسا  یتدم  تعامج !

؟ دود دننیبب و  برس  اه ، تخرد  يزبس  ياج  هب  درگنب و  یلاس  کشخ  درز  ماهتا  هب  هانگ ، مادک  مرج  هب  نامهاگن  یتسار !

؟ میربن يا  هخاش  نتسر  رد  یتسد  میونشب و  ار  نیمز  نادنزرف  هفرس  يادص  دیاب  یک  ات 

.میناودب هشیر  میشاب و  يا  هخاش  میناوت  یم  ام 

.دهدب تعیبط  هب  قشع ، هویم  ات  میراکب  یتخرد  ياپ  ریز  ار  ناماهوزرآ  میناوت  یم 

.میربب يا  هخاش  يا و  هشیر  نتسر  رد  یتسد  رگا  مینک ، روراب  ار  ناشرکف  ام  رگا  دنا ؛ یگدنز  هویم  رکف  رد  نیمز  ناتخرد  يرآ !
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اه هخاش  زا  میور ، یم  ندمت  يوس  هب  ردق  ره  لمع ؛ یب  ناملاع  میرب و  یب  ناتخرد  ام  یلو  دـنهد ، یم  یگدـنز  هویم  ناتخرد ، همه 
.میوش یم  دوبان  میریگ و  یم  هلصاف 

! دنک نامنیرفن  راهب ، دنکن 

! میشاب راهب  مینک و  ورد  راهب  میراکب ، راهب  میورب ! راهب  يوس  هب 

مژد داوجدمحم   / نامسآ رب  رس 

دنزرف دنـسرپ : یم  درک ؟ یبایدر  ناوت  یم  وس  مادـک  زا  ار  تایح  زاغآرـس  دنـسرپ : یم  تساـجک ؟ نیمز  سفنت  هنزور  دنـسرپ : یم 
فیطل و سح  دزو  یم  وـس  مادـک  زا  دنـسرپ : یم  دنـسر ؟ یم  مه  هب  اـجک  تواخـس ، تاـیح و  دادـتما  دنـسرپ : یم  تسیچ ؟ نیمز 
رد ناتسمز  دریگ و  یم  زییاپ  هب  يدرز  اجک  زا  لصف ، شوپ  نت  درک ؟ هزم  هزم  ناوت  یم  اجک  ار  ناتسبات  سگ  معط  راهب ؟ نیگآرطع 

؟ دنک یم  قارتا  اجک 

ار اـمرگ  شزوـس  ینیکـست ، ار  زاورپ  هک  وـت  يوـس  هب  ور  تسوـت ؛ يوـس  هب  تس  يا  هراـشا  تشگنا  همه  اـه  باوـج  دنـسرپ و  یم 
.ییافص هنیزبس  ار  كاخ  یلاخ  بسچلد و  ییاکنخ 

.دوش یم  نیکست  ار  نام  یگتسخ  دوش  یم  هاگ  هیکت  تا ، هنیس  راوتسا  دنک و  یم  ایهم  ار  سفنت  لالز  تناتسد ، دنمتواخـس  توارط 
دنک یم  میدقت  هناردام  ار  شناج  هریـش  رگید ! يزاورپ  شیاز  رتسب  هب  دشخب  یم  ار  شناج  قمع  عقوت ، یب  هچ  وا  ار  زاورپ  دنت  ضبن 

.نامسآ نایاپ  یب  تمس  هب  دشک  یم  دق  .دزاس  یم  دازآ  دوخ ، زا  یلاخ  ار  شدوجو  و 

.حبص مرگ  زاغآرس  ات  دشک  یم  دق  .ندنک  كاخ  زا  تیاهن  ات  دشک  یم  دق 

.دنز یم  راج  هتسب  ییاپ  اب  ار  ییاهر  دشک و  یم  دق 

.دنک سمل  ار  جوا  دوش و  هدنک  دهاوخ  یم 

.یگتسباو تیاهن  هب  دنا  هداد  دنویپ  ار  وا  شیاه ، هشیر  تسا ! كاخ  دنبیاپ  هک  سوسفا  اما  دشکب ، شوغآ  رد  دهاوخ  یم  ار  نامسآ 

یم اوجن  هتسهآ  میسن ، هب  دهد  یم  شزاون  وزرآ  نیا  هب  ار  شناتـشگنا  درمز  نامـسآ ، دوش و  نامـسآ  دوش ، هدنک  اج  زا  دهاوخ  یم 
: دنک

! تخرد يا  مدنموزرآ ، ار  يراد -  وت  هک  تسد  نآ  زا  تایح -  تواخس و  يزبس ، اما  منامسآ ؛
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ناطابرآ هلبق  میهاربا   / رهش سفن 

ار یتاظحل  مراد  تسود  نم  دنراد و  یبآ  نامسآ  رد  هخاش  نیمز و  رد  هشیر  هک  دنتسه  ناینیمز  رب  دنوادخ  تمحر  هرفـس  ناتخرد ،
، نکمم ياوه  نیرت  كاپ  رد  دنیاشگ و  یم  ادخ  تاجانم  هب  تسد  میسن ، تسد  رد  تسد  دوخ ، یهاگنابش  توکس  رد  ناتخرد  هک 

.دننک یم  شیاتس  ار  دوخ  قلاخ 

.دوش یم  زیربل  راهب  يوب  زا  رهش ، دناشوپ و  یم  ناتخرد  نت  رب  ار  دوخ  هیده  نیرتزبس  دسر و  یم  راهب ،

* * *

.میشک یم  سفن  تخس  میتفا و  یم  هفرس  هب  دهد ؛ یم  برس  یگتخوس و  يوب  نامیاه  سفن  میشک ، یم  هک  سفن  ام  و  ... 

یگدنز ياه  هشیر  میتفرگ و  یم  تسد  هب  ربت  تسا  هتفر  نامدای  هک  میا  هدرک  رپ  ردـق  نآ  رکیپ ، لوغ  ياه  هناخراک  اب  ار  نامفارطا 
.میدرک یم  عطق  نامدوخ  ياه  تسد  اب  ار  كاپ 

.دسرب ام  داد  هب  دیاش  میراک ؛ یم  تخرد  تیاهن  یب  ات  اه ، نابایخ  فیدر  رد  میبای و  یمن  یهار 

یم ورف  دوخ  رد  ار  گرم  ِدیـسکا  يد  دنـشاپ و  یم  رهـش  هب  ار  یگدنز  نژیـسکا  دنزیر و  یم  ام  هرجنح  رد  ار  یگدـنز  اه ، تخرد 
.دنرب

یم ماـن  يراـک » تخرد  زور   » ار نآ  مینک و  یم  ادـیپ  ار  يزور  هرخـالاب  اـت  مـینک  یم  ور  ریز و  ار  میوـقت  مـییآ و  یم  ناـمدوخ  هـب 
.میراذگ

کچوک ياه  هچغاب  رد  اه و  كراپ  رد  رهش و  فارطا  رد  دوخ  ياه  تسد  اب  هدش ، هک  مه  لاهن  کی  یتح  هک  میریگ  یم  میمـصت 
.دهدن یگتخوس  دود و  يوب  نامیاه  هیر  میشکن و  سفن  تخس  ار  نامیادرف  ات  میراکب  دوخ 

يریشمش هّللا  حور   / گرب صقر 

هک زبس  ییاه  گرب  دـصقر ؛ یم  داب  ياون  اب  دازآ ، ياوه  رد  دوش و  یم  گرب  زا  رپ  يزور  دوش ، یم  هتـشاک  وت  تسد  اب  هک  یلاـهن 
.دننک زبس  ار  ام  يرتسکاخ  يایند  دنناوت  یم  اهنآ  طقف 

ص:82

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


.اهداب هنو  دنرب  یم  اه  بآ  هن  رگید  ار  كاخ  نیا  هک  دنک  یم  ورف  كاخ  رد  هشیر  نانچ  يزور  دوش ، یم  هتشاک  الاح  هک  یلاهن 

زا رپ  شیاـه  هخاـش  دـنک و  یم  ملع  دـق  اـهریوک  لـباقم  رد  دوـش و  یم  تخرد  يزور  دوـش ، یم  هتـشاک  وـت  تسد  اـب  هـک  یلاـهن 
هخاش نایم  زا  داب  دنمارآ و  یم  يرایـسب  شا  هیاس  رد  هک  دوش  یم  یتخرد  دنوش ؛ یم  تشد  نیا  ناوخزاوآ  هک  دوش  یم  یناگدنرپ 

.دزاون یم  ار  یگدنز  یقیسوم  شیاه ،

نیا دـنوش و  نازیوآ  شیاه  هخاش  زا  دـنورب و  الاب  نآ  زا  ناکدوک  ات  دـنام  یم  هشیمه  يارب  دوش ، یم  هتـشاک  وت  تسد  اب  هک  یلاهن 
.دوش نانآ  هنامداش  ياه  هدنخ  زا  رپ  نیمزرس ،

نارازه وت »  » هکنآ طرـش  هب  دـنک ؛ یم  رپ  ار  كاـخ  نیا  یماـمت  دوش و  یم  تخرد  يزور  دوش ، یم  هتـشاک  وت  تسد  اـب  هک  یلاـهن 
.یشاب

نابز شوخ  هیطع   / كاخ زبس  نهذ 

.زبس ینیمز  یبآ و  ینامسآ  يارب  میسانش ، یم  بوخ  هک  ییاوه  يارب  میسانش ، یم  بوخ  هک  یکاخ  يارب  تسا ؛ گنت  ناملد 

! دربب دای  زا  ار  زبس  نیمز ، يرتسکاخ  نهذ  میراذگن  ات  ایب 

.دنسانش یمن  رگید  ار  یبآ  نامسآ  اه ، كدابداب  دنا و  هتفر  اه  هدنرپ  نیمز ! زبس و  نایم  تسا  هداتفا  هلصاف  ردقچ  اجنیا 

.دیاشگب غاب  هبور  ار  شیاه  لاب  هک  تسین  يا  هرجنپ  رگید 

یم روک  ار  غاب  زبس  ياه  مشچ  ناـغالک ، جوف  جوف  هک  یتقو  دـیرگ ؛ یم  غاـب ، یگنهرب  رب  باـتفآ ، تسا و  هدـنام  تخرد  یب  غاـب ،
.دننک

یناتخرد دنتشاد ، هنایـشآ  تخرد  زبس  ياه  هخاش  رب  هک  یناگدنرپ  تسا ؛ هدرب  دای  زا  ار  شناگدنرپ  هک  میـشاب  ینامـسآ  رکف  هب  ایب 
.تسا گرم  تسین ؛ گرب  شزیر  نیا  درب و  یم  دوخ  اب  داب  ار  ناشیاه  گرب  هک 
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نزب و دنویپ  نآ  هب  ار  يزبس  فاکشب و  ار  كاخ  هنیس  زیخرب و  ربت ، هتسد  ار  ربونص  دننک و  یم  ربونـص  تماق  راثن  ار  اهربت  هک  اجنیا 
.ار توارط  ار و  یگدنز 

.دنک سح  دوجو  مامت  اب  ار  يزبس  هوبنا  لگنج ، رگید  راب  راذگب 

.ار ناشیاه  هخاش  تسا  هتسکش  ار و  ناشیاه  گرب  تسا  هدوبر  داب ، هک  یناتخرد  هچوک ، نهذ  رد  دوش  کح  هرابود  راذگب 

رت عیـسو  يردـق  ناتـسبات ، ياه  نابایخ  هیاس  يزیگنا  لد  دـنک و  مگ  اه  هخاش  هوبنا  يال  هبال  ار  دوخ  يراهب ، میـسن  هراـبود  راذـگب 
.دوش

.ندناشن راب  هب  ندنارورپ و  رکف  هب  دوب ؛ نتشاک  رکف  هب  دیاب  دننیب ، یم  ربت  سوباک  اه  تخرد  هک  اجنیا 

! نابایب ار  لگنج  هن  مینک ؛ لگنج  ار  نابایب  دییایب 

ینیسح دمحادیس   / زبس تایح 

.تس یناگدنز  ماجرف  ات  زاغآ  دومن  تلصف  راهچ 

.میداد هفوکش  ار و  یگدنز  میدوشگ ، کلپ  هک  زور  نآ  تسا ؛ نام  یکدوک  روآدای  تراهب ،

.تسامن وشن و  هاگ  میهد و  یمرب  هک  تسا  نام  یناوج  تناتسبات ،

.میدرپس شنازخ  هب  تیاهنرد  میتخورف و  رخف  نآ  هب  میتخودنا ؛ هچره  زا  ناماه  هتشاد  نازیر  گرب  تسا و  نامتلوهک  تزییاپ ،

.رگید يراهب  رگید و  یتایح  يارب  یگدامآ  تقیقح  هب  اما  دوکر ؛ رهاظ  هب  تسا ، نامگرم  تناتسمز 

زیم و ملق ، تا  هقاس  مه  زاب  دز ، تا  هقاس  رب  ربت  نام  یمحر  یب  هک  الاح  و  نام ؛ یگتـسخ  هانپ  تا  هیاس  دش ، نامتوق  هک  يداد  هویم 
.دش نام  یلدنص 

.یتخرد وت  تکرب ؛ ریخ و  نت ، همه  یتواخس و  نیع  وت 
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ع)  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشراهچ

دنفسا 1384  17

رفص 1427  7

Mar.8.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / یگدادلد تیب  نیمتفه 

.تسا هداد  تسد »  » اهزور هب  رطعم  یمالس  تسا و  هقناعم  ياضف  اضف ،

.دور یم  ایرد  هناخ  فرط  هب  دچوک و  یم  هیزنت  تمس  لزغ ، هاگن 

.یگدادلد تیب  نیمتفه  لد  زا  دنز  یم  هراوف  اه -  هنیآ  نشور  داینب 

.دنسر یم  ّمات  یگتسراو  هب  سپ  نیا  زا  اه ، هتفه  تسا و  هداتفا  نیمز  ِيور  نامسآ ، تفه  ِیشوخ  هیاس 

نیا .تسا  هدش  وس  مه  گنراگنر ، ياه  هژاو  ِدلوت  اب  مارالد ، ِناهج  هدرک و  زاب  ار  اهرعـش  ِنهذ  هدروخ ، اوه  ِساسحا  هک  تسا  نیا 
.دننک یم  ینت  بآ  رَحَس ، هظحل  نیمتفه  یلالز  رد  ینیمز  ياه  سدقت  هک  تسا 

.دنام یم  كورتم  زیرگ ، ياه  هرد  يوس  نآ  رد  وغل ، ياه  هبذاج  دنزخ و  یم  اهراغ  یگتشگ  مگ  رد  چوپ ، ياه  یگتفیش  رگید 
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تسا و هدمآ  لاّیـس  ياه  بآ  همجرت  يارب  ییابیز  تیونعم  ذفان  ياه  هاگن  زا  تسا  دیواج  يدنم  هرهب  دـعب  هب  نیا  زا  تسه ، هچ  ره 
.تسا هتساخرب  ناکشجنگ  میرکت  يارب  حبص ، ِمد  نامسآ 

.ار دیشروخ  هیلوا  ياه  شبات  دهد  یم  سپزاب  نیمز ، دسر و  یم  انغتسا  هب  زیچ  همه  نشور ، تجح  نیمتفه  روضح  اب 

.دوش یم  معنتم  گنر ، شوخ  ینوگرگید  نیا  زا  زیچ  همه  .تسا  هدش  نشور  رون ، نوناک  نیا  لابق  رد  همه  فیلکت 

.دفکش یم  ترخآ  ِلد  يارب  ون  زا  ایند  یتح 

.دنک یم  روطخ  یبآ ، جوا  هب  میسن  نهذ  دنروآ و  یمرد  زبس  یلماکت  زا  رس  اهریسم ، همه 

.دنز یم  رت  هدنشخرد  زیامتم ، راهب  نیا  ییور  هداشگ  اب  ناگراتس  بلق  دننک و  یم  يراهب  اه  هدید  رد  ار  ریثکت  هب  ور  ِقشع  اه ، هنیآ 

.دنیوگ یم  هّللادمحلا  نانچمه  تانئاک ، ِكاپ  ياه  بل  تسا و  هدیچیپ  وگ  حیبست  ناشکهک  رد  تیفافش ، زا  ییاه  تراشب 

، تّدوم هناخزامن  دنیبن  هک  تسین  یمـشچ  هدش ، هتخیر  تبحم ، متفه  فرظ  رد  اه  هنافراع  هک  دنیبن  هک  تسین  یمـشچ  دلوت ، نیا  اب 
.تسادخ گنر  تیاده و  زا  لامالام 

یجنپ هجیدخ   / ...وت هاگن  قارشا 

یم دوخ  رد  ار  ضحم -  تراـهط  هک -  یکاـپ  نماد  ار ؛ نوتاـخ » هدـیمح   » نماد تسادـق  دـنا  هتـسشن  فاوـط  هب  هناقـشاع  کـئالم 
.دنارورپ

.ار تماما  راد  هلابند  هراتس  نیمتفه  دالیم  دنا  هدمآ  دجو  هب  اه  نامسآ 

جئاوحلا باب 

نیریـش ایند  خـلت  هقئاذ  ات  ناهج ، هرتسگ  رب  دـنهد  یم  زاوآ  ار  تسدـقم  مان  ناشکهک ، ناشکهک  دـتفا ؛ یمن  كالفا  ناهد  زا  تماـن 
.دنک یم  يراهب  ار  كاخ  ریدقت  دوش و  یم  ناراب  تمان  .تنیشن  لد  مان  نیگنهآ  یتوکلم و  دهش  هب  دوش 

.تا يروبص  تماقتسا و  مارتحا  هب  .دننک  یم  مایق  دنونش ، یم  ار  تمان  ات  اه  هوک 
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یم شمارآ  هب  اهدور  دنوش و  یم  نیشن  لد  قیاقد  دعب ، هب  نآ  زا  دوش و  یم  یجه  تسدقم  مان  هدنفوت  تبالـص  اه ، هیناث  شوگ  رد 
.دنبای یم  یگدادلد  نتخوس و  يارب  یعمش  اه  هناورپ  دنسر و 

كاوژپ تنامشچ ، هنیآ  .يراد  یم  او  هدجس  هب  ار  اه  نامسآ  تا ، یقارـشا  هراشا  کی  هب  هک  يا  جئاوحلا ، باب  میوگ ، یم  وت  زا  نم 
يایرد يا  تفرگ ، مارآ  دیـشک و  تسد  نایغط  زا  هاگان  هک  تخیر  ایرد  ماک  هب  ار ، وت  ربص  زا  يا  هعرج  ادخ  دیاش  .تساه  تقیقح 

! مظاک ار  ظیغ 

.دنشابن وت  ینابرهم  زا  یلاخ  نیمز ، ات  يا  هدمآ  وت  دنداتسیا ! ياج  رب  هناروبص  هک  درک  همزمز  ار  وت  مان  اه  هوک  شوگ  رد  ادخ  دیاش 

.دوشن شومارف  نادرگرس ، هرایس  نیا  هرتسگ  رد  ادخ  ات  يا  هدمآ 

تا ینامـسآ  ياه  هدجـس  يوار  ریجنز ، لغ و  ياه  هقلح  ات  دـشاب ، تا  یلاوتم  ياه  جـنر  دـهاش  نادـنز ، ياه  هلیم  اـت  يا  هدـمآ  وت 
.دنشاب

دوپ رات و  رد  نیا  زا  دعب  دنک  یم  عولط  باتفآ  تا ، هداجس  ینشور  زا  .دنامن  نادرگرـس  كولـس ، ياه  هداج  رد  یـسک  ات  يا  هدمآ 
.دوش یم  توالت  ینامسآ  ياه  هناقشاع  تهاگن ، یقارشا  هفیحص  زا  .دراد  نایرج  زبس  یتشهب  يوب  نات  يابع 

.اه « دیشرلا نوراه   » ربارب رد  یشاب  مالسا  یضرا  تیمامت  عفادم  ات  ییآ  یم 

دبع  » اـت ص ،)  ) دـمحم موق  يارب  یـشاب  هراـبود  ییاـسوم  اـت  ییآ  یم  .اـه  « ناوفـص  » شوگ رد  ییارـسب  تریغ  هنارت  اـت  ییآ  یم  وـت 
.تهوکشاب دالیم  زور  تسوت ؛ زور  زورما  ناهج ! راگدرورپ  يارب  یشاب  یحلاص »

! داب هتسجخ  تهوکشاب  دالیم 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / ءاوبا دیشروخ 

.هتشرس یناسآ  هب  اهریدقت  دندش و  یم  يرپس  یمارآ  هب  تقلخ ، یلزا  تاظحل 

! دبای افش  نادنمدرد ، درد  اور و  نادنمتجاح  تجاح  وا ، هب  کسمت  اب  ات  دیاب  یببس  ار  ببسم  ییوگ 
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یسوم ترضح  فیرش ؛ گرزب و  سب  یمان  هوکشاب ، گرتس و  سب  یمان  دروخ ؛ مقر  شنیرفآ  حول  رد  سدقم  یمان  هاگ ، نآ  و  ... 
.ییابیکش حور  تمحر ، ياهتنا  یب  يایرد  جئاوحلا ، باب  ع ،)  ) رفعج نب 

ٌرون رابت  زا  یکدوک  دوب ؛ هدـناسر  زور  هب  ار  بش  شکرابم ، ياه  ماگ  راظتنا  رد  اـه  لاـس  هک  یکدوک  دـلوت  دوب و  هنیدـم  کـنیا  و 
ياـه هدجـس  داز  هناـخ  قـشع ، دـنتفرگ و  یم  تمظع  شکراـبم  ماـن  زا  تعیرـش  تقیرط و  هک  تقیقح  داژن  زا  یکدوـک  روـن ، یلع 

.دوب شا  ینالوط 

تاـنیاک يژرنا  زکرم  ءاوبا  زورما  ییوگ  .تسا  هتفرگرب  رد  بیجع  يرون  ار  ءاوـبَا »  » نامـسآ تسا و  رفـص  هاـم  متفه  هبنـشکی ، زور 
هب مدق  ناکم ، نیا  رد  يدیس »  » .تسا هدرک  ضوع  ار  ناکم  نیا  ياوه  لاح و  ناگتشرف ، زاورپ  يوب  اب  هّللا ، لآ  تاولـص  رطع  تسا !

، ملاع هطقن  هطقن  شا ، « يوسوم  » راونا زا  هک  دش ؛ دهاوخ  تاداس »  » زا هورگ  نیرت  میظع  هلسلسرس »  » هک تسا  هتشاذگ  یناسنا  تایح 
.دش دهاوخ  تیالو  یلجت  روط 

شرع رون  هب  ار  شکرابم  ماـن  اـبوط ،»  » تخرد راـنک  رد  اـت  دـنرب  یم  شرع  تمـس  هب  ءاوبا »  » روط زا  ار  ترـضح  هقادـنق  ناگتـشرف ،
.دریگب ار  نآ  وترپ  يولج  تسناوتن  نوراه »  » ياه نادنز  يانکیرات  یتح  هک  يرون  دننک ، كربتم 

اهدرد و يافش  ببس  تسا و  جئاوحلا  باب  امش ، دنزرف  مالسلااهیلع ! هدیمح  ترضح  ینامـسآ ، يوناب  یتشهب ، نوتاخ  ، داب ناتتراشب 
.اهاعد تباجتسا  ببس  اه ، یتخس 

، ملاع هطقن  هطقن  رد  هک  تسا  تیالو  تماما و  لیدب  یب  دیـشروخ  امـش  دنزرف  ص !)  ) دمحم لآ  قداص  نیما ، يالوم  داب ، ناتتراشب 
دنهاوخ ياپ  یگدـنز  هصرع  هب  ینادـنزرف  شکرابم ، لـسن  زا  .تخاـس  دـهاوخ  نشور  ار  يرـشب  ياـه  هشیدـنا  ياـنکیرات  شراونا ،

.دش دهاوخ  زیربل  ناشمان  رطع  زا  نامسآ  راختفا و  ناشدوجو  هب  نیمز  هک  تشاذگ 

! نیمز رد  دنوادخ  يراج  تمحر  يا  وت  رب  مالس 

! ینالوط ياه  هدجس  بحاص  يا  وت  رب  مالس 

! تلاهج رصع  رد  تیالو  ینامسآ  غارچلچ  يا  وت  رب  مالس 

! ییابیکش هب  مشخ  هدنهدرییغت  هّللا ، لآ  مظاک  يا  وت  رب  مالس 

! سابع ینب  لهج  يانکیرات  رد  ربص  تربص ؛ لاس  هدراهچ  وت و  رب  مالس 
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، نادـنز یهایـس  رد  ار  وت  دیـشروخ  تشاد و  یماو  نیـسحت  هب  ار  نادـنز  ياهراوید  هک  دوب  روآ  تفگـش  نانچ  تا  ییابیکـش  ریثأت 
.درک یم  وزرآ 

! جئاوحلا باب  الوم ،

یلجتم دادغب ، هرصب و  ياه  نادنز  ات  هنیدم  ياه  هچوک  زا  نیمظاک ، ات  ءاوبا  زا  خیرات ، لوط  رد  هک  يرون  تسا ، رون  دلوت  وت ، دالیم 
.دنریگ شیپ  تداعس  يوس  هب  یهار  تترضح  قیرط  زا  یهارمگ ، تلالض و  رد  ناگدش  اهر  ات  تسا  هدوب  وت  لامج 

ترخآ ایند و  رد  تخـس  روآرب ! مه  ار  ام  جـئاوح  تسا ، تباجتـسا  تمحر و  باب  روضح  زا  نامداش  ناهج ، هک  زورما  ناج ! ـالوم 
.میتسه تترضح  تعافش  افش و  جاتحم 

نایرقاب دیمح   / متفه رون 

هنیدم هکم و  رهش  رون ؛ زا  مطالتم  رهش  ود  نیب  تسا  یلزنم  ءاوبا »  » .يدش و افوکش  قشع  زا  یناتسلگ  رد  ءاوبا ،»  » رد وت 

.دنَاوت ینامسآ  باقلا  نیما ، حلاص و  رباص ، مظاک ، نیمز ! رب  ادخ  هدنب  نیرتهب  يا 

.شرع ات  شرف  زا  تسا  قشع  توکلم  ياوآ  وت ، شیاین  شورس 

تفرعم رد  قرغ  شیوخ ، هنافراع  ياه  هیرگ  هرطق  هرطق  رد  اه ، نادـنز  یکاـخ  راـصح  رد  یتح  تسود ، هداجـس  رـس  رب  بش  ره  وت 
.دیشخرد یم  وت  نامشچ  رد  دیشروخ  هک  حبص  ات  يدش ؛ یم  تسود 

.دنا تقیقح  يانیبان  هک  یلدگنس  نادرم  کیرات  ياه  هچوک  رد  یتح  تسا ؛ يراج  وت  رهم  میسن  دیشروخ ! رابت  زا  رون  نیمتفه  يا 

.تساه یکین  ششخب و  تشذگ و  همشچرس  تدالیم ، هک  میاتس  یم  ار  وت 

يریما نیسح   / تیالو قشع 

نارـسپ زا  يرـسپ  ابیز  دـلوت  نشج  .دـنا  هدـمآ  ءاوبا »  » نارابلگ هب  برقم ، ناگتـشرف  بشما ، .دراب  یم  ارحـص  هب  قشع  ناراب  بشما ،
.تسا مالسلااهیلع  همطاف 
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دیبای و یم  ناشفا  تسد  ار  هرهز  دییآرب ، اه  هراتـس  ریـس  هب  بورغ  زا  دعب  رگا  .دلاب  یم  وا  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  هدمآ  یلفط 
.دناشن یم  زاین  هرهچ  رب  تباجا  دنخبل  هک  ار  هام  دراد و  نیمز  يوس  هب  تجاح  تسد  تروص ، هب  باقن  هک  ار  لحز 

هطبغ هب  هک  ار  اه  « ورـس  » هدـمآ و نارد  هماج  متفه ، فسوی  زاوآ  يوب  هب  هک  دـینیب  یم  ار  لگ » بوقعی   » دـییآرب اه  ناتـسلگ  هب  رگا 
.دراد جئاوحلا  باب  ناماد  هب  تسد  دزاون و  یم  لگنج  شوگ  هب  ین »  » هک ار  داب  دننازرل و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  یمشاه  تماق 

.دیریگب قشع  بیبط  زا  يدیع  دینک و  هناهب  ار  متفه  هام  لولح  رامیب ! دیدرد و  ریگ  هشوگ  هک  اهنآ  يآ ،

: ار ناتیاهوزرآ  دینزب و  راج  ار  ناتیاهدرد  ندز ؛ دایرف  يارب  تسا  يا  هناهب  دیع ،

کیل قفشم ، تسا و  مد  احیسم  قشع ، بیبط  »

»؟ دنکب اود  ار  هک  دنیبن ، وت  رد  درد  وچ 

.دیسرب مالسلااهیلع  همطاف  ياسوم  ياپ  كاخ  هب  ات  دییآرد  اه  هچوک  هب  اپ  هنهرب  تسا ، هتفرگ  ندیراب  قشع  ناراب 

.یبایرد ار  اه  مان  هزجعم  يروآرد و  ياپ  زا  هشیدنا  نیلعن  رگا  تسانیس ؛ روط  ءاوبا ،»  » يارحص

نوعرف تلفغ  هک  ینیب  یم  ار  همطاف  ياسوم  ییاضیب  دی  يوش ، اه  مایپ  يداو  رفاسم  رگا  انعم ، لزانم  دنیاهزار و  هدـننک  شاف  اه ، مان 
ع)  ) نیسح هار  دنک و  یم  نییبت  ار  ع )  ) قداص رفعج  بتکم  شمالک ، تاروت  دشک و  یم  كاغم  هب  ار  دیشرلا  نوراه  رـصع  ناگدز 

.دشخب یم  موادت  ار 

يزار رگدایرف  یماما  ره  ینادب  ات  هتفرگ ؛ ناج  بارتوب  نارسپ  ياه  جنر  زا  نید ، هک  ینکن  شومارف  ات  دنرکذت  هناهب  هعیش ، ياهدیع 
.شنانمشد شناتسود و  شتداهش ، شا ، یگدنز  شدلوت ، شمان ، تس ؛

.تسا گرم  تیالو ، قشع  یب  یگدنز 
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یسراف ناملس  تافو 

هراشا

هبنش جنپ 

دنفسا 1384  18

رفص 1427  8

Mar.9.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / سراف تیونعم  ياه  هزوم  رد 

تشاک و وپاکت  ناگنشت  ریـسم  رد  ار  نیبم  ياه  هنیآ  وا  .راشبآ  زا  یفافـش  هفیظو  ات  درب ؛ هام  زا  ینـشور  فیلکت  ات  ار  ناسنا  ناملس ،
ندید هب  وا  قیال  نامشچ  .دیسر  یتشهب  ياه  بآ  ياضما  هب  شزبس  زامن  ات  تشاد  سنا  بارحم  هاگشیپ  رد  يرمتـسم  روضح  دوخ ،

.دوب هداجس  ناگدننک  هماقا  هرمز  رد  وا  ياه  تسد  دوب و  هدرک  تداع  توکلم  ياه  گنر 

.دنیبب رتهب  ار  ادخ  ات  دیشک  راگزور  هتفرگ  درگ  هشیش  رب  ار  دوخ  دهز  لامتسد  تشاد و  مالسا  لیامش 

.تخیر ایند  ياه  تسد  يور  ار  یکاپ » ِبآ  ، » شیوخ تعانق  اب  وا 

قرب يا  هنیآ  نوچ  ناملـس  دای  سراف ، تیونعم  ِياه  هزوم  رد  دنا و  هدرک  تیاور  ار  ناملـس  تمظع  ربتعم ، دنـس  هب  ناریا ، ياه  هوک 
.دبات یم  زادنا ،
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ع)  ) یلع الوم  یگنادرم  ربمایپ و  حیاصن  رطع  .تسا  نامیا  ياه  هبعـش  نیرت  هدنبات  زا  یکی  ناملـس ، تسا ، نآرق  رد  تمایق  ِيانعم  ات 
ِتوترف ياه  ماگ  دـناشک و  ربمایپ  ياـبع  راـنک  اـت  ار  ناریا  يوب  وا  .دوش  یمن  كاـپ  كاـپ ، ِناملـس  تارطاـخ  هچرتفد  زا  هاـگ  چـیه 

.تخادنا داد ، داهنشیپ  هک  یقدنخ  رد  رد  ار  یتسرپداژن 

.درب نئادم  هنیدم و  هب  ار  ناریا  هک  ینیرولب  حور  نامه  دوب ؛ وا  يوج  تقیقح  حور  يدمحم ، ناملس  تاغوس  اتقیقح 

هب يرسک  هدروخ  تسکش  ِقاط  تسا و  هدنام  ریحتم  وا  ییابیز  رد  دیـشروخ  اجنآ ، ِناویا  کیدزن  هک  نئادم  رادناتـسا  رب  دورد  و  ... 
! هدش هریخ  وا  ياه  تلصخ  زوریپ  رکشل 

.دکچ یم  یسراف  ياه  هیناث  دش  دمآرب و  داب » تیلست   » ياه کشا  کنیا ،

! دنیوا دای  هودنا  ور  هلابند  هک  اه  کشا  نیا  رب  داب  تیلست  و 

رانک ار  ع )  ) یلع ِنینزان  ياه  تسد  هک  تشاد  تیونعم  ردق  نیا  تیفرظ  روط  هچ  نئادم ، زا  تفگش  و 

! دنیبب ناملس  هزانج 

: دوش یم  هدناوخ  ناملس  نفک  رب  ع )  ) یلع الوم  كربترپ  طخ  زونه 

ٍداز ریغب  میرکلا  یلع  تدف  «و 

میلسلا بلقلا  تانسحلا و  نم 

یش ٍء ّلک  حبقا  دازلا  ُلمح  و 

میرکلا یلع  دوفولا  ناک  اذا 

مدش دراو  میرک  يادخ  رب  میلس ، بلق  تانسح و  زا  يا  هشوت  هر  نودب  همجرت :

(1) «. تساهزیچ نیرت  تشز  هار ، هشوت  نتشادرب  دشاب ، میرک  رب  دورو ، هک  یماگنه  ...و 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / يدمحم ناملس » »

يروجنر مامت  اب  ییوگ  اما  ص ؛)  ) ربمایپ ترـضح  ياشامت  تارطاخ  زا  زیربل  شهاـگن  دوب و  تسود  ترـضح  داـی  زا  هدـنکآ  شلد 
.دوب ناکیدزن  مامت  زا  رت  کیدزن  ساسحا ، يارب  رود و  اشامت ، يارب  هک  یسک  راظتنا  تسا ؛ هدرک  شنارگن  يرگید ، راظتنا  نت ،
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! دروخب هرگ  ع »)  ) یلع  » هاگن هب  شهاگن  رگید  راب  دیاش  ات  دوب  هتخود  هناخ  برد  هب  ار  شیاه  هاگن  نیسپاو 

« قشع رهـش  نیمتفه   » هک دورب  ییاج  هب  .دـسرب  دوصقم  لزنمرـس  هب  ات  دوب  هداهن  مدـق  كولـس  ریـسم  رد  اه ، لاس  اه و  هاـم  اـهزور ،
ات یگدرب  زا  و  یگدرب ، ات  يدازآ  زا  .زاجح  نازوس  مرگ و  ياه  نابایب  ات  سراپ  هوکـشاب  زبس و  راـید  زا  .تسا  یبنلا » هنیدـم  « ؛ تسا

، یـسراف ناملـس »  » زا شتبحم  يانبم  هک  ییاج  هب  تفرعم ؛ یتوهال  هناخیم  هب  ندیـسر  قایتشا  دوب و  ع )  ) ناملـس ترـضح  یگدازآ ؛
.دزاس یم  ص ) « ) يدمحم  » ناملس

زا رتالاب  یتوسان  ملاـع  رد  هوکـش  نیمادـک  .رون  تیب  لـها  ص ؛)  ) لوسر تیب  لـها  دنتـسه ؛ هّللا  لآ  هک  دروخ  یم  دـنویپ  یعمج  هب 
َهمکِحلا ُحَنََمل  تیبلا ، لها  اّنِم  ُناملس  ُدَْفُنیال ، ٌزنَک  ُفَْزُنیال و  ٌرحب  َناملَس  : » دیوگب نخس  یسک  هرابرد  وکین  نینچ  ص )  ) ربمایپ هکنیا 

«. َناهُربلا ِیتُؤی  َو 

: دیامرف یم  شا  هرابرد  ع ،)  ) هّللا لآ  قداص  تیب ، لها  هیقف  هک  رتالاب  یتمظع  هچ 

(«. ع  ) تیب لها  ام  زا  تسوا  دسرن و  نایاپ  هب  دنرادرب ، هچ  ره  هک  ییایرد  دننامه  درک ؛ كرد  ار  رخآ  لوا و  ملع  ناملس ، »

ص)  ) یفطصم دمحم  ترضح  ایبنا ، دیـس  یمالغ  راختفا  هدیـسر و  یهلا  راونالارون  هب  ات  درک  یم  هبرجت  ار  نایدا  یمامت  دیاب  ییوگ 
ینارون رون  یناملسم ؛ رون  تیالو ، رون  تلاسر ، رون  تسوا ؛ رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دوش  دنم  هرهب  يرون  وترپ  زا  دوش و  شبیـصن 

.قشع بتکم  تفرعم ، بتکم  بتکم ؛ نیرت 

لوسر بتکم  رد  .داد  یم  ناشن  ار  وا  تمظع  ششیاتس ، نابز  دوب و  ارآ  لفحم  هشیمه  شروضح ، يامرگ 

فرژ فرگش و  نانچ  نآ  شا  یتوهال  كاردا  .دوب  هعیش »  » نیرتهب ع )  ) یلع نینمؤملاریما  بتکم  رد  و  ناملسم »  » نیرترب ص )  ) هّللا
.تخومآ ع )  ) یلع ص)و   ) ربمایپ زا  ار  مولع  رارسا  هک  دوب 

هـشیمه شا ، ینامـسآ  تماق  زا  دش و  یم  ص )  ) ربمایپ تولخ  نیـشن  مه  هک  دـندوب  هدـیمد  نافرع  حور  شدـبلاک  رد  نانچ  لزا ، زا 
.دیوارت یم  تشهب  رطع 
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! دندرک یم  سح  ار  هودنا  يزوس  ناگراتس ، نوچمه  رادیب ، بش  ناگدنرپ  یتح  اهراز و  نش  اه ، لخن  ییوگ  بش ، نآ  ... 

الوم مسبت  ناملـس و  ياه  مشچ  ات  دش  نتفر  هدامآ  ع )  ) الوم .دوب  شهودـنا  زاربا  زا  ناوتان  نیمز ؛ تشاد و  هناروابان  گنر  توکس ،
مامت شتارطاخ ، رد  .دـیامن  وگو  تفگ  ناهج  ریما  هناـگی  اـب  یناـبرهم ، تیاـهن  رد  شناـبز  دـنک و  سح  دوخ  نیـسپاو  هاـگن  رد  ار 
سح دوخ  رانک  رد  الوم  دوجو  راگنا  .دز  یم  هسوب  ار  شیاه  هنوگ  کشا ، ياه  هرطق  درک و  یم  رورم  ار  ندوب  ع)  ) یلع اب  تاظحل 
عمج دوخ  دوجو  رد  ار  ص )  ) يدـمحم ياه  لگ  مامت  راگنا  هک  يرطع  دوب ؛ هدـش  تیـالو  رطع  زا  راشرـس  ناـنک ، مسبت  دـنک ! یم 

.تسا هدرک 

هب ار  شتماق  نفک ، ینامسآ  میرح  دش و  هداد  لسغ  ع )  ) الوم ياه  تسد  ناتسبالگ  اب  ع ،)  ) ناملس ترـضح  ینارون  رکیپ  بش ، نآ 
.دوب هدرک  نییزت  اه ، کشا  زیر  هراتس  اب  ار  نیادم »  » نامسآ هودنا ، زا  هدرسفا  هک  درپس  ناگتشرف  شود 

شا یناحور  جورع  رب  تانئاک ، مامت  هک  یلاح  رد  دـناوخ ؛ زامن  ع )  ) ناملـس رب  هتـشرف ، رازه  نارازه  یهارمه  هب  ع )  ) یلع ترـضح 
.داتسرف یم  دورد 

! هتفای سدقت  حور  يا  ع ،)  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ رای  نیرترب  يا 

! يدرک لـمحت  ار  اـه  جـنر  یماـمت  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  يرمع  هک  یتـقیقح  تقیقح ؛ يوـسارف  اـت  هـتفر  يا  توـکلم ، اـت  هـتفر  يا 
! ناناج لاصو  داب  تیاراوگ 

! داب تیاراوگ  ناوضر  تشهب  ياه  تمعن 

یجنپ هجیدخ   / تشهب قاتشم 

.دش یهار  درک و  اپ  هب  ار  ترجه  ياه  شفک 

.تشاذگ هداج  رد  مدق  تقیقح ، يوجو  تسج  هب 

.تفاتش یم  وس  ره  هب  ضحم ، تقیقح  لابند  هب  قشع ، هبذج  رد  هدش  اهر  دوخ ، زا  شیوخ  یب 

.شا یناریح  ریسم  يارب  دوش  يروط  هعلش  ات  دوب  یفاک  یتراشا  ره 

.نطو قلعت  ار  شکاردا  كولس  دوبن و  ندنام  لاجم  ار  شا  یگتفیش 
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يداو زا  رهش  نیلوا  دوب ؛ رفس  زاغآ  هطقن  ناهفـصا ، .دوب  تباجا  کیبل و  قوش  شحور ، يوپاکت  دوب و  هدناوخ  دوخ  هب  ار  وا  ییادن 
.قشع هناگتفه 

.تایح بآ  نتفای  يوزرآ  رد  تقیقح ، يوجو  تسج  هب  لماکت ، هب  ور  درک  رفس 

.شالت رد  يداو  تفه  قوشعم ؛ يوجو  تسج  رد  قشع و  رد  هدش  انف  دوب  یقشاع  ریگ ، سفن  دنچ  ره  راوشد ، ینالوط و  دنچ  ره 

.ترجه قشاع  دوب و  تقیقح  هنشت  زونه  و  هیدومع ،»  » ات لصوم »  » زا لصوم ،» ات  ماش »  » زا ماش ،»  » ات ناهفصا  زا 

؛ دش هدیتفت  ياه  نیمزرس  رفاسم  راب  نیا  هبزور » »

«. میلست  » هطقن هب  ندیسر  و  لاصو »  » هلحرم هب  ندش  کیدزن  لامک ، نابدرن  زا  هلپ  نیرخآ  قشع ، يداو  نیمتفه  میوگ ؛ یم  ار  هنیدم 

هنـشت ناج  دـش و  يراج  ص )  ) ادـخ لوسر  كرابم  ياه  بل  زا  یحو  مالک  .دوب  ندینـش  قاتـشم  ص ،)  ) ربماـیپ رـضحم  رد  هبزور ،
.درک باریس  ار  هبزور 

هعیـش (، » ص  ) یلع نینمؤملاریما  بتکم  رد  تخومآ و  ار  اضر » میلـست و  (، » ص  ) ادـخ لوسر  ینامـسآ  هناخ  بتکم  رد  ناملـس »  » و
زا تعانم  رد  مالسا ، -  رد  نیقباس  زا -  دوبر  تقبـس  يوگ  هک  تخیمآ  مهرد  قشع  نافرع و  اب  نانچ  ناملـس ، دنلب  حور  .ار  ندوب »

شحور ناج و  هنیآ  تیبلا .» لـها  اـنم  ناملـس  : » دومرف ص )  ) هّللا لوسر  هک  ناـنچ  گرزب ؛ يادـخ  زا  تعاـطا  و  ص )  ) ادـخ لوسر 
مولع رارسا  يرادهگن  قیال  هک  دوب  فرگـش  نانچ  شا  یتوکلم  كاردا  دوبن و  نآ  رد  چیه  رای ، خر  سکع  زج  هک  دوب  لالز  نانچ 

ع)  ) یلع شمارآ  یلـست و  هیام  شروضح ، دـش و  نادوسح  هنعط  کشر و  هیام  هراـمه  هک  برقم  زیزع و  ردـق  نآ  دـش و  ینامـسآ 
.دوب

.تسا ناملس  رادید  بات  یب  قاتشم و  تسا  يدنچ  تشهب ،

، دـنخبل ناهگان ، هتـسشن ! راظتنا  هب  ار  يزیزع  ندـمآ  ایوگ  دراد ؛ یمنرب  هداج  زا  هاگن  ناملـس ، .هداتفا  هرامـش  هب  ناملـس  ياـه  سفن 
.تسین شنتساخرب  ناوت  اما  دروآ ؛ اج  هب  بدا  مسر  دزیخرب و  دهاوخ  یم  .دوش  یم  شیاه  بل  نامهیم 

.ناسرب مالسلااهیلع  همطاف  هب  ارم  مالس  ناملس !
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يریما نیسح   / تسام زا  ناملس 

ياج لابند  تترطف ، یکاپ  اب  یتقو  .يدوب  بیرغ  تا ، يواکجنک  روش و  مامت  اـب  تتعاجـش و  ماـمت  اـب  .يدوب  بیرغ  يدـمآ ، یتقو 
هنوگچ دـنناد  یم  يا ، هدومیپ  هک  ییاه  هار  همه  نابایب ، هوک و  ایرد و  زا  اه ، هیداـب  زا  یتشذـگ ، اـه  هعموص  زا  یتشگ ، لوسر  ياـپ 

.دنناد یم  يا  هدومیپ  هک  یلزانم  یتح  ار  نیا  دوش ؛ یم  شیرق  زا  يربمایپ  تیب  لها  مجع ، راید  يا  هبیرغ 

هنوگچ دوش ؟ یم  ناهرب  رکف ، هنوگچ  دروآ ؟ یم  دورف  رـس  تهاـگن  تمظع  لـباقم  رد  عطاـق ، یناـهرب  هنوگچ  ناملـس ! وگب  اـم  اـب 
دیـشروخ یپ  تلد ، رد  یتقو  ییوگ : یم  امتح  دنهد ؟ یم  ناشن  ار  هار  نامـسآ ، ياه  هراتـس  مامت  هنوگچ  دوش ؟ یم  امنهار  ترطف ،

.یشاب تقیقح 

وت و  دوش ؛ یم  قشع  درب ، یم  هانپ  تیب  لها  نماد  هب  هک  هاگ  نآ  لـقع  تسا و  لد  هویم  يرگ ، نشور  هک  دـنناد  یم  نایقرـشم  ماـمت 
.يدوب قشع  يانعم 

.يا هدمآ  هک  هنوگ  نامه  يورب ، دیاب 

.يورب دیاب  راوتسا  هداس و  يدمآ ، ناریا  رد  ییاتسور  زا  اهنت  هداس و  هک  هنوگ  نامه 

.يور یم  نیگمغ  يا و  هدمآ  داش 

.یلع ینیشن  هناخ  هصغ  هن  همطاف و  هنابیرغ  نفد  هرطاخ  هن  یتشاد ، ربمایپ  تلحر  درد  هن  يدمآ ، یتقو 

، يدش یمخز  يدیشک ، یگدرب  هار ؛ ياه  جنر  هتسخ  يدوب ؛ هتسخ  يدمآ ، یتقو  هن ! اما  داش ؛ کبس و  يدوب و  ناوج  يدمآ ، یتقو 
ییوج ناهرب  دهاوخ و  یمن  ناهرب  قح ، هداتسرف  نتخانش  یتخانش ؛ ار  وا  هاگن ، نیلوا  رد  وت  .یـسرب  دمحم  هاگن  هب  ات  دش  هلبآ  تیاپ 

.تسا هدناشوپ  يرگ  يدام  زا  يرابغ  ار  ناشلقع  هک  نانآ  يارب  دوب  يا  هناشن  طقف  وت ،

.برع تلاهج  هرکیپ  رب  دوب  یمخز  وت  ییوج  ناهرب 

هب ندیسر  زا  يدوب ، هدومیپ  هار  همه  نیا  شیارب  هچنآ  نتفای  زا  نامداش  یلو  يدوب ؛ هتسخ  .راودیما  یلو  يدوب ؛ هتسخ  يدمآ ، یتقو 
.نامزلا رخآ  تما  ربمایپ 
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مالـسا ربمایپ  نادـند  نتـسکش  هب  هک  ییاـه  گنـس  زا  دروآرب ، رـس  هراـبود  ربماـیپ ، زا  دـعب  هک  یتلاـهج  زا  هتـسخ  يور ؛ یم  اـما  ... 
بعـش رد  ار  وت  و  ار ...، رذوبا  ار ، مالـسلااهیلع  همطاف  ار ، ع )  ) یلع هک  یتلاهج  زا  دـنتفر ، هناشن  ار  ع )  ) یلع لد  دـندوبن و  عناق  (ص)

.ناملسم تما  يارب  يراک  شومارف  نازوس  شتآ  زا  افو ، یطحق  زا  درک ، روصحم  هنیدم  هفوک و  بلاطوبا ،

.راودیما يا و  هتسخ  يور ؛ یم 

«. تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  : » تفگ یم  یتقو  دروآ ؛ یم  نابز  رب  قشع  اب  ار  تمان  هک  يربمایپ  رادید  هب  يور  یم 

يدمحم همطاف   / تقیقح هنشت 

.داد ياج  شبلق  رد  ار  اه  یکاپ  تسش و  یهلا  نافرع  لالز  رد  ار  شدوجو  هک  دوب  تفرعم  یتسود و  هنشت  قشاع و  يدرم 

.دوب هدرک  زاغآ  اه ، یهایس  نطب  زا  ار  هّللا  یلا  رفس 

ار شنورد  شطع  ات  تسج  یم  يا  همشچ  ییاورپ ، یب  یبات و  یب  اب  .دوب  هدرک  نیـشتآ  ار  وا  هنـشت  دوجو  شتآ ، ياه  هلعـش  یمرگ 
رد نانچمه  تفرگن و  مارآ  حیـسم  نید  رد  هار ، ياه  یتخـس  لمحت  اب  شباهتلارپ  دوجو  قشع ، ینارون  هطقن  نتفای  اـب  .دـنک  باریس 

.دبایب ار  شا  یقیقح  قوشعم  دیاش  ات  دومیپ  یم  هر  ایند  يارس 

جاوـما رد  ار  شیوـخ  هدـنفوت  هدنـشوج و  لد  تفرگ و  وا  زا  ار  تسود  ياـه  هناـشن  شیوـخ ، یحیـسم  ملعم  اـب  رادـید  نـیرخآ  رد 
.دبایب شدوجو  رد  ار  ادخ  دبای و  هار  یتسه  رس  هب  ات  تخادنا ، هودنا  یتخس و  ناشورخ 

تفای و ار  شا  یقیقح  رای  ماگنه ، هباـن  یقاـفتا  رد  ماجنارـس  تفریذـپ و  ناـج  لد و  اـب  ار  تسرپاـیند  ناـعاّمط  یگدرب  يریـسا و  وا 
.تفرگ مارآ  شراوج  رد  هناقشاع 

.تفرگ نافرع  قشع و  يوضو  ص )  ) ادخ لوسر  رانک  رد  ناملس  .دش  ناملسم  دش ، ناملس 

تیبلا لها  انم  ناملس  راختفا  لادم  هک  داهن  ماگ  يریسم  رد  .دش  رت  هنشت  دیـشچ و  ار  تقیقح  يالاو  فراعم  زا  يا  هعرج  مارآ  مارآ 
.تخیوآ شندرگ  رب  ص )  ) ربمایپ ار 

ص:97

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


، لد رد  اهنت  هن  وا  .دش  یم  رت  قشاع  رت و  هنـشت  زور ، ره  درک و  یم  انـش  تمکح  ملع و  نایاپ  یب  يایرد  رد  هک  دوب  يرهام  صاوغ 
.تشاد یمرب  ماگ  اه  یکین  هار  رد  شیاهاپ  دش و  یم  هدوشگ  اه  ییابیز  رب  شنامشچ  اه و  یبوخ  رب  شناتسد  هکلب  دوب ، قشاع 

.دش يو  راک  کمک  ربمایپ و  رادزار  ع )  ) یلع هارمه  وا 

یمیظعلادبع همطاف  (/ ع  ) یلع ینیشن  هناخ  هارمه 

.قشع ياهتنا  یب  يایرد  يدیشون و  تفرعم  يا  هعرج  يدش و  هریخ  نامسآ  ياه  مشچ  رد  يدز  رانک  ار  اه  هلصاف 

.درک سح  ار  تگرزب  حور  تفاطل  تسخن ، هاگن  نامه  زا  ربمایپ ، و 

.ار تحور  رارق  یب  هدنرپ  يدناسر  نامسآ  هب  ات  يدومیپ  ار  تقشم  مخ  چیپرپ و  ياه  هداج  ربمایپ ، ياپ  هب  اپ 

یگدـنب و نابدرن  زا  یتفر  الاب  هلپ  هلپ  .دـنک  سح  ار  یگتـسخ  تناج  هکنآ  یب  يدرک ، یم  رپ  دـنوادخ  مان  رکذ  اـب  ار  تیاـه  هقیقد 
.يدش یلع  ییاهنت  ياه  هداج  رفسمه  یتقو  یتشاد ، یم  او  ریحت  هب  ار  تفرعم 

.يدرم ناوجان  یشحو  ياهداب  موجه  رد  ار  وا  يدرک  یم  يرای  هناقشاع  یتشاد و  تسود  ار  ع )  ) یلع

.لهاج یمدرم  ياه  ییافو  یب  زا  دوب  هدش  رپ  رهش ، ياه  هچوک  یتقو  يدناسر ، تابثا  هب  ار  يرادافو 

.يدوب یلع  ياه  ینیشن  تبرغ  اه و  ییاهنت  هارمه  وت 

.یلع دیما  هناخ  ياه  لخن  تماق  دش  مخ  یتفر و  وت  و  ... 

.دندش یم  زاب  وت  هاگن  دشیروخ  هب  ور  مدحبص ، هک  ییاه  لگ  مامت  هشیر  دیکشخ  یتفر و  وت 

.داد دنویپ  تاظحل  نیرت  گنتلد  هب  ار  شیاه  هیناث  تفر و  یمن  یلع  دای  زا  هک  دوب  وت  يازع  هودنا  هشیمه ، ات 
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رسای رامع  تداهش 

هراشا

هعمج

دنفسا 1384  19

رفص 1427  9

Mar.10.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / ییالو دنخبل  زا  يا  هنومن  شیارس  هب 

.دهعتم ییادخ و  يدایرف  دوش ؛ یم  دنلب  شیاج  رس  زا  دایرف ،

.دنراد هارمه  هب  ار  ایرد  قوش  کشا  اهربا ، سیخ  لامتسد  .دننز  یم  همیخ  وضو ، یکاپ  رانک  ییاه  نوخ 

! هدش دایز  كاخ  رد  ردقچ  یلاعت  هک  هّللا  یلاعت  .هداتفا  لابلا  غراف  ییوتسرپ  دای  زا  ییاجه  ینک ، یم  هاگن  هک  يا  هشوگ  ره 

هنیـس قشع و  هراک  همین  يانب  رامعم  رامع ، .وا  يارب  دنزیمآ  یم  مه  رد  نیفـص  تشهب و  .تسا  رامع  مدق  مه  طیارـش ، نینچ ، نیا  و 
.تسا یکاچ 

شیاه ماگ  مرگ  تیامح ، ياه  هچوک  .داد  یم  يرادافو  رطع  شـسابل  یـسلجم ، ره  رد  وا  اما  دـندماین ؛ رخآ  ات  هک  اه  یلیخ  دـندوب 
.دوب هداتفین  شا  يوریپ  روطس  رد  يا  هلصاف  طخ  .دندوب 

.یتفر تیامح »  » نیرت سدقم  توالت  هب  نوخ ، نابز  اب  وت  رامع !

.دیزرلن هاگ  چیه  هک  دوب  تا  يا  هشیش  لد  اه  هوک  زا  رت  مواقم 
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ياه هدنخ  یتخیر و  ار  تا  هنادرم  ياهریبکت  نیفـص ، ياه  گر  رد  يدـمآ و  .دیـسر  نیفـص  ياهریـشمش  تئارق  هب  تا  یگدـنفوت 
.يدرک يراج  تیالو  دورس  نیرت  حبص  رد  ار  تا  ینوخ 

.يدناشک شیوخ  رکیپ  ات  ار  راهب  نوخ ، زا  يا  هطقن  رد  يدمآ و 

.دش اپرب  تنتفر  خرس  نشج  ناهج ، یگدز  تفگش  زا  ییاج  رد 

.تشاد مان  ایند  هک  یبادنگ  رب  يدیرفآ  مزر  .دمآ  یم  بش  هایس  تاعاس  زا  هک  ینفعت  يور  يدیشک  ریشمش 

نوخ ناگتـشرف ، ات  تشاذگ  نامـسآ  هچقات  رانک  یباق  رد  تشادرب و  ار  دوب  هداتفا  نوریب  وت  ياه  بل  زا  هک  یمـسبت  دمآ و  تداهش 
.دنتسرفب دورد  ار  تیاه 

هیلا یهتنم  اـت  یتـفر  يدنابـسچ و  بروم  هنیآ  هشوگ  هب  دوـخ  هک  ینوـخ  ِناـبور  دوـب  تا  يزارفرـس  زا  يا  هیاـمن  هک  ازع ، هناـشن  هن 
.دیشروخ

هنادنمتفارش گرم  رد  ار  ییالو  دنخبل  زا  يا  هنومن  ام  ات  يدیشاپ  نیمز  يزیخلصاح  رد  يراوتسا  رذب  تنوخ ، ياه  هرطق  اب  وت  رامع !
.میئارسب

.دنامن بقع  ع )  ) یلع زا  یماگ  تتدارا  رتارف ؛ قشع  جاوم  ياه  همزمز  زا  يدوب  بلقنم  یلدایرد  وت  رامع !

.تسا ناشفا  ضیف  هشیمه ، تبحم ، خیرات  هچابید  رد  وت  مسا 

یجنپ هجیدخ   / غاد شتآ 

؟ یشیدنا یم  هچ  هب 

؟ یشیدنا یم  هچ  هب  رمع ، تاظحل  نیسپاو  نیا  رد 

؟ ناوتان هتسخ و  وت  ناوزاب  ای  تسا ، نیگنس  ریشمش 

ینیگنس زا  دوش  یم  دندرواینرد ، وناز  هب  ار  شنامیا  ناتسبرع  ياهزور  نیرت  هدیتفت  رد  هکم  ياه  گنس  نیرت  غاد  هک  یـسک  هن ! اما 
؟ دشاب هتسخ  ریشمش 

! تدهاجم هوتسن  ریپ  يا  هدش ، هچ  ار  وت 

، اـهنیا زا  شیپ  وت  .تسا  کـیدزن  تسود  هدـعو  تسا ؛ هداـمآ  نتفر  هناقـشاع  يارب  زیچ  همه  يا ، هدرک  سح  ار  تشهب  يوـب  اـیوگ 
.یتسشن راظتنا  هب  ار  تداهش  زور ، نامه  زا   (1) .دروآ تشهب  هدژم  تیارب  لیئربج  هک  تسخن  نامه  زا  يا ، هتفرگ  زاورپ  زاوج 
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؟ تسا ناهنپ  يزار  هچ  تهاگن  قیمع  رد  هتسشن  دیدرت  نیا  رد  یشیدنا ؟ یم  هچ  هب  دوش ؟ یم  هچ  ار  وت 

؟ دوش یم  هچ  ار  وت  الاح  يدوب ، هظحل  نیا  رامش  هقیقد  ار  یگدنز  لاس  هکنیا 94  هن  رگم 

هچ ار  وت  کنیا  .ینیب  یم  تشهب  هزاورد  ناتسآ  رب  ار  دوخ  يراذگب ، مه  رب  کلپ  رگا  هک  تسا  يراک  قیمع و  ردق  نآ  تیاه  مخز 
؟ ریپ يا  دوش  یم 

؟  يا هدناسرن  دصقم  هب  تلاسر  راب  زونه  هک  ینک  یم  سح  دیاش 

.ینک عافد  تیالوم  تیناقح  زا  یناخرچب و  ریشمش  یناوت  یم  مه  زونه 

! تسا نتفر  قاتشم  ردقچ  میوگ  یم  ار  تحور  هدنرپ  یبات  یب  نک ؛ هاگن 

.تسوت رادید  قاتشم  راظتنا و  مشچ  ردقچ  هک  یناد  یم  راذگم ! رظتنم  نیا  زا  شیب  ار  تشهب 

دیاش دـیاسایب ! هتـسخ  رکیپ  نیا  راذـگب  درادـن ، ار  راب  نیا  ینیگنـس  لـمحت  تفیحن  ياـه  هناـش  .تسا  هدیـسر  ناـیاپ  هب  وت  تلاـسر 
! يراد دیدرت  نتفر  رد  ردق  نیا  هک  یتسه  یلع  ییاهنت  سپاولد 

.تسا هدروخ  مقر  هنوگ  نیا  ریدقت  اما  تیالوم ؛ زا  ندنک  لد  تسا  تخس  مناد  یم 

.تسا هدرک  قاط  ار  تتقاط  اه  مخز  ترارح  .دش  دهاوخ  خرس  وت  نوخ  اب  شکاخ  هک  ییاج  نامه  تسا ، نیفص  اجنیا 

اب نامیا  هک  نآ  يا  وت ، رب  مالـس  يدرک ! یم  عاـفد  تمولظم ، يـالوم  زا  رگید ، لاـس  يدش و 94  یم  دـلوتم  هرابود  دـش  یم  شاک 
(1) .تسا هتخیمآ  مه  رد  تنوخ  تشوگ و 

! هاکناج ردقچ  وت ، اب  عادو  تسا و  نیگنس  ردقچ  تغاد 

.دش دهاوخن  شوماخ  تسا ، رو  هلعش  نامناج  رد  تغاد  زا  هک  یشتآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / رامع ياه  مشچ  یب 

! تدهاجم هتسب  هنیپ  ياه  تسد  توق ، ادخ 

! تماما هتخابلد  تلاسر و  قایتشا  ياه  هناش  توق ، ادخ 
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! ترتع لآ  تیامح  ياه  تسد  توبن و  تعیاشم  ياه  ماگ  توق ، ادخ 

! هتخوس هداتسیا و  الوم  برغ  هناش  هب  هناش  يا  رامع ، توق ، ادخ 

.يا هتشذگ  لهجوب  كانزوس  ياه  هنایزات  زا  بهلوب و  ياه  هجنکش  یتخس  زا  وت 

.يا هدرب  رد  هب  ناج  ناقفانم ، روسان  مخز  زا  ناکرشم و  غیت  هنعط  زا 

! يا هتشاداو  نیسحت  هب  ار  نایبورک  هوک و  دننام  يا  هداتسیا 

.يا هتخات  ع )  ) یلع هناش  هب  هناش  يدز و  ریشمش  ربمایپ ، شود  رد  شود  يا و  هداتسیا 

.يا هدمآ  نوریب  ناحتما  نیا  زا  حتاف  يا و  هدز  کحم  دنمشزرا  ینازیم  اب  ار  تنامیا  يا و  هداتسیا 

.رت تخس  یناحتما  رگید و  یتصرف  تسا ؛ هتفرگ  اپ  نیفص ،

.تسین اه  هزین  نتسکش  اهریشمش و  کچاکچ  زا  يزیرگ  تسا و  هتفرگ  اپ  نیفص ،

! دنزجاع نآ  ندید  زا  نانیشن  بش  دشخرد و  یم  تشد  رد  دیشروخ ، یناشیپ  نوچ  تقیقح ،» »

.تخادنا نیمز  اهریشمش  موجه  ریز  ار  بش  قریب  داتسیا و  هک  دیاب 

.دریگ یم  هزات  یناج  رامع  دنز و  یم  دایرف  ع )  ) یلع

.دنک یم  يرارق  یب  رامع  تسد  رد  ریشمش  دشورخ و  یم  ع )  ) یلع

.دگنج یم  رامع  دگنج و  یم  ع )  ) یلع

.دتسیا یمن  زاب  دزات و  یم  رامع  دنز و  یم  وناز  بجعت  زا  نیفص 

.دنداد يزور  نینچ  رد  ار  نامسآ  هب  ییاشگ  لاب  دیون  رامع ، هب  هک  ار  ربمایپ  ناهد  زا  هدیوارت  تاحفن  دروآ  یم  دای  هب  یلع 

هک دونـش  یم  ار  رامع  نیزح  يادـص  دور ، یم  رتولج  هک  ماما  دـیآ ! یمن  رامع  ریبکت  يادـص  دنیـشن و  یم  ورف  دربن  كاـخ  درگ و 
.دوارت یم  شناهد  زا  هّللاب ،» الا  هوق  لوح و ال  ال   » گنابلگ

.درک يرپس  رامع  ياه  مشچ  یب  ار  هدنام  ياهزور  تشاذگ و  اهنت  نیفص  اب  ار  وا  دیاب  راچان ، هب 

.دیشوپ مشچ  وا  ياهدنخبل  زا  تشاذگ و  اه  كاخ  ریز  یگشیمه ، شمارآ  يارب  ار  درمریپ  نیا  هتسخ  مسج  دیاب  راچان ، هب 
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قارع طسوت  هچبلح  ییایمیش  نارابمب 

هراشا

هبنش جنپ 

دنفسا 1384  25

رفص 1427  15

Mar.16.2006

يدمحم سابع   / هچبلح هدز  خی  ياوه 

لثم اقیرفآ و  هنـسرگ  ناکدوک  مامت  کشا  لثم  یبطق ، ياه  لاـچخی  ماـمت  لـثم  شیپ ، لاـس  ياـه  لاـس  غاد  ياـه  هبنج  ماـمت  لـثم 
لثم شناج ، یب  یگدـنز  لثم  تسا ؛ هدز  خـی  هچبلح  ياوه  مامت  الاح  شدوخ ، لثم  طقف  يرآ ! شدوخ ، درـس  ياوه  لـثم  شدوخ ؛
زاب ياه  ناهد  هب  هدـش  هتخود  ناش  هدز  خـی  ياه  هاگن  هدـش ، ییایموم  ییاه  ناسنا  نوچمه  کـشخ ، یمادـنا  اـب  هک  یتیعمج  ماـمت 
یتح دیاش  چیه ، هک  شمـسا  دندوب ؛ ینویزیولت  ياه  هکبـش  زا  هدش  ریزارـس  کشا  هرطق  دـنچ  هارمه  نارگن ، كانمغ و  هک  یناهج 

دوش و فورعم  یکازاکان  امیـشوریه و  دـننام  هبـش  کی  هک  دـشاب  مه  ییاج  دـنا  هدـید  هک  ییایفارغج  هشقن  رد  دـندرک  یمن  نامگ 
.تفرن شربخ  مه  ناهد  هب  ناهد  هاگ  چیه  یتح  هک  تشدرس  دننام  رت ، مان  مگ  دیاش  یتح  .دخرچب  ناهد  هب  ناهد 
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هدمآرب هطقن  نوچ  شا  هدز  لوات  نت  مامت  الاح  هک  يرهـش  نیا  هب  دسرب  هچ  دندوب ، هدیدن  هشقن  يور  مه  ار  قارع  مسا  ًالـصا  دیاش 
.درک شسمل  ناوت  یم  یتحار  هب  هتسب ، ینامشچ  اب  یتح  هک  يروط  هدش ، ایفارغج  هشقن  زا  يا 

.یپ رد  یپ  ياه  هفرس  درک ؛ یم  هفرس  دوب و  هدرک  مرو  رهش  ياوه  مامت 

ار اوه  دنتفرگ ، هچبلح  زا  ار  نژیـسکا  یـشکب ! سفن  هنادازآ  هناقـشاع و  ار  يدازآ  یهاوخ  یم  یتقو  دوش ، یم  مک  نژیـسکا  ردـقچ 
ات دنتفرگ  شنایرج ؛ رد  يابیز  یگدنز  دننام  دـنتفرگ ، ار  شناکدوک  نز و  درم و  یمیمـص  هناموصعم و  ياه  هدـنخ  یتح  دـنتفرگ ،

.دازآ ییاوه  رد  دشکب  سفن  هنادازآ  دناوتن  ات  .دوب  هدش  ریزارس  شیاهراوید  زا  هک  ار  يدازآ  دشکب ، سفن  دناوتن 

.دوب هدز  لوات  نامسآ  مامت 

.دوب هدنام  نیگنس  اه  هنیس  رد  سفن 

مامت ار  شا  هدروخ  مخز  بلق  قارع ، ناتـسدرک  .دـندرک  ریزارـس  ناخ » يدـنب  رد   » هچایرد رد  ار  هچبلح  ياه  هصغ  دور  دور  اـهربا 
.ناتدوبک ياه  هقیقش  رد  يدازآ  هشیدنا  لثم  دیکشخ ، ناتیاه  گر  رد  ناتیاه  نوخ  .درک  هیوم  هنسرگ  ياه  گرگ  هزوز  اب  بش ،

ناکت ناتمادک  چیه  زا  یکلپ  یکـشا ، چـیه  اما  دنتـسیرگ ؛ دـندید و  نایناهج  مامت  دوب ، هدـش  ییایموم  اوه  اب  هک  ار  نات  ياه  هزانج 
.دادن

.درم زاورپ  یب  هچبلح ، نامسآ 

زاورپ هچبلح  هدز  لوات  نامـسآ  رد  يرتوبک  چیه  امـش ، زا  دعب  .تشادـن  تقاط  ار  شا  نیگمغ  نامـسآ  يربا  چـیه  يا ، هدـنرپ  چـیه 
.درکن

زا رپ  هحفـص  نیا  خیرات ، ات  تسا  هدرک  راگدـنام  ار  گرم  هچبلح ، هدیکـشخ  ناتـسد  رب  دـمجنم  یگدـنز  تسا ، زونه  هک  مه  زونه 
، هدـش ییایمیـش  هچبلح  هک  دـنکن  شومارف  .دـنکن  شومارف  ار  يدیـشروخ  تفه  تصـش و  دصیـس و  رازه و  لاس  ياه  میوقت  لوات 

یلاجنج ربخ  اب  ار  ناشیاه  بیج  دـننک و  هفخ  ییایمیـش  نارابمب  ربخ  اـب  ار  ناـشدوخ  اـه ، يرازگربخ  ماـمت  اـت  ناـهگان  دـش  يربخ 
قارع ینالوط  ياه  لاس  ناقفخ  دوب ، ناش  یـشوپ  هدرپ  ياه  لاس  تفخ  زا  رپ  هک  هفخ  ییادص  اب  دننک و  رپ  دمجنم ، ياه  تیمولظم 

مامت ات  .دننزب  راج  ایند  مامت  رد  مادص ، هدرشف  ياه  تشم  رد  ار 
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قارع طسوت  دنفسا ، ياهزور 27 و 28  یط  ...هک  قارع  ناتسدرک  زا  يرهش  هچبلح ،»  » دمهفب ناهج 

(1) .تسا هتفر  ورف  قیمع  یباوخ  رد  نکاس  دمجنم و  هدش ، ییایمیش  نارابمب 

نیدلاردب مظاکدمحم   / هچبلح توکس  اب  ادص  مه 

ياه گرب  ناج  هب  تسا  هداتفا  مومـسم  یتفآ  ینک ، یم  هاگن  فرط  ره  هب  .دـنزیر  یم  مه  يور  موصعم ، ياه  هیناث  دـنت ، یتکرح  اب 
.یگدنز زبس 

.دکچ یم  الیواو »  » ِزوس نزرب ، يوک و  ره  رب  تثابخ  هچراپ  کی  مجاهت  اب 

.دـنا هداتفا  تیمولظم  هاگرد  مد  زاـب ، همین  ياـه  ناـهد  اـه و  مشچ  .تسا  هتخیر  شیوخ  رد  ار  هدز  زییاـپ  ياـه  هار  همه  هیثرم ، هنیس 
ار هآ  کچوک  ياه  هچقب  اهنت  دـنا  هتـسناوت  ناگرزب  دـنا و  هداد  هثداح  تخمز  ناتـسد  هب  ار  ییالال  هیقب  ندینـش  راچان  هب  ناکدوک ،

.تسا هدش  اه  هظحل  هیر  دراو  یعفا ، هدنشک  رهز  .دنرادرب 

.ریحت هطوحم  ِنورد  ییاه  ماگ  دوش  یم  فقوتم  میمصت و  هریاد  ِنوریب  ییاه  تسد  دنام  یم  اج  دوش و  یم  هدرتسگ  هثداح  داعبا 

؟ دناشنب رتسکاخ  هب  ار  زوس  مین  ياه  هنیآ  هتسناوت  اجک  ات  هعجاف 

ار ناگداز  سیلبا  يوخ  هدنرد  حور  هتـسب ، يامن  ره  رد  اه  نیبرود  .دنا  هدش  ادـص  مه  هچبلح  هچراپ  کی  ِتوکـس  اب  کشا ، لیابق 
مومذـم جارح  نابایخ ، شرفگنـس  رب  هدـنکارپ  ياه  باوخ  نامیپ ، مه  لیا  يرابجا  چوک  یناـگمه ، رپرپ  عادو  دـشک : یم  ریوصت  هب 

.اه گرم 

.تسا هدیشخرد  متس  بش  اب  تفلاخم  ریسم  رد  قح  هشیمه  اما 

.تسا نیرفن  بادنگ  رد  نتفرورف  یبیجنان ، ياه  ماگ  تبقاع  هشیمه 

.تسین یهاوخداد  ات  يا  هلصاف  تسین ، داعم  ات  يا  هلصاف 

رانک امـش  يارب  نازوس  ییادرف  ادخ  هک  دیـشاب  شوخ  دـنز : یم  دایرف  اه  گرگ  هرکن  ههقهق  هب  ور  رادـغاد ، ریواصت  هتخوس  يولگ 
.تسا هتشاذگ 
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ییاضر هدیمح   / نیگنس تسا و  غاد  اوه 

.ار لباقم  قافتا  تسا  هدورس  گرم  نحل  اب  كاخ ، .تسا  هتسب  نانچمه  نامز ، ياه  مشچ 

هک تسا  خلت  هقیقد  مادک  نیا  چیه ؟ زا  هدمآرب  ییاه  هیاس  اب  تسا  هدرب  هانپ  بش  ناماد  هب  ناساره  هک  تسا  کیرات  زور  مادک  نیا 
؟ تسا هتفر  باوخ  هب  شیوخ  رکیپ  ياه  هکت  يور  رثا ،

نوچ وهایه  تایح و  دروخ ؟ یم  قرو  رادازع  شوپ و  هایـس  ییاه  تسد  اب  هک  خـیرات  تاحفـص  يـال  هبـال  تسا  هثداـح  مادـک  نیا 
.تسا هتشذگ  نزرب  نیا  زا  سانشان  يرباع 

هناش هلاچم ، يزور  ناراب ، هدنرپ و  یب  یلصف  هتفر ، تراغ  هب  ییاوه  شوماخ ، ییاه  هاگن  رو ، هلعـش  یمـشخ  هدز ، گرم  ییاه  هناخ 
.كاخ ياه  هتخای  رد  هدیـشک  سفن  گرم  هراپ و  هراپ  يدیـشروخ  دوبک ، ياهربا  مکارت  رد  ینامـسآ  كاـخ ، رب  هتخیر  ورف  ییاـه 
يادـص رـس  نیا  تسین ، ییادـص  اهوسارف  رد  .شوماـخ  ياـه  هناـخ  اـهرکیپ و  زارف  رب  هداتـسیا  گرم ، سیلبا و  بوکدـگل  كاـخ ،

.توکس

.دنک یم  رورم  شیوخ  شوماخ  ياه  کلپ  ریز  ار  شا  هتشذگ  ياهزور  باوخ  هچبلح  زونه  .دنز  یم  سفن  سفن  هلاچم  نیمز 

.دوش یم  هداد  ناشن  رت  خلت  قافتا ، دخرچ و  یم  هنشاپ  يور  نیمز ،

.مومسم نانچ  نآ  ییاوه  ناگتشک و  هوبنا  توراب ، هلولگ و  نودب  ناگتشک  هوبنا 

ناگتـشک و هوبنا  خیرات ، هدز  متام  ياه  مشچ  ناگتـشک و  هوبنا  غاد ، نیا  ینیگنـس  ریز  كاخ ، هتـسکش  ياه  هناش  ناگتـشک و  هوبنا 
.رشب قوقح  زا  تیامح  هناشن  ناگتشک و  هوبنا  گنج ، ناغمرا  ناگتشک و  هوبنا  ناهج ، ياه  همانزور  تدش  رتشیب 

هک تسا  نیگنـس  نانچ  نآ  اوه  .تسا  کیرات  هشیمه  هک  کیرات ، رـس  تشپ  هک  کیرات ، ور  هبور  هک  تسا  نیگنـس  نانچ  نآ  اوه 
.تسین ییوهایه  تسین ، ییادص 

مومـسم هجهل  هک  نانچ  نآ  دـیدش ، دـهاوخ  یم  یندـیراب  تلد  .هدـش  هتـسب  نامز  ياه  مشچ  یتح  هک  تسا  نیگنـس  نانچ  نآ  اوه 
.دیوشب ار  كاخ 

.درب یم  هانپ  بش  ناماد  هب  ناساره  زور ، دود و  یم  خیرات  يال  هبال  هک  درگن  یم  هچبلح  مارآ  ياه  ماگ  هب  تسا و  هداتسیا  نامز 
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یناما مثیم   / نردم تیانج 

خرس رد  تیانج ، خلت  هبارهز  مه  زونه  .تسا  هدرپس  یـشومارف  هب  نامز  هک  ییاه  تیمولظم  دایرف  دوش ، یم  هدینـش  مه  زونه  یهاگ 
مدرم تراغ  هب  هک  ییاه  همکچ  يوب  هتفرگ ، نوخ  ياـه  مشچ  يوب  نیمز ؛ دـهد  یم  توراـب  يوب  .دراد  ناـیرج  خـیرات  ياـه  گر 

، رهش ياه  هچوک  نیمک  رد  هچبلح ، رد  تسا  مادص  يادص  رت ، کیدزن  و  دیآ ؛ یم  زیگنچ »  » بسا ههیـش  يادص  مه  زونه  .دنا  هتفر 
هچ داتـسیا ! زاب  هک  ییاه  بلق  هچ  زگره ! دشن  رادیب  هک  يا  هتفر  رتسب  هب  ياه  مشچ  هچ  .مه  هب  دـنزب  ار  شا  یهاگنابـش  توکـس  ات 
هک ار  یمخز  درک و  دهاوخن  شومارف  اه  لسن  هرطاخ  دننک ، شومارف  هک  مه  اه  هناخباتک  دهد ! همادا  تسناوتن  رگید  هک  ییاه  مدـق 

.درب دنهاوخن  دای  زا  دنتشاک ، هچبلح  هنیس  رد  اهدالج 

.دنا هتخیوآ  راد  هب  هک  ار  ییاه  سفن  يادص  ...دنا  هدیشک  نوخ  هب  هچبلح  رد  هک  ار  یملظت  دایرف  دوش  یم  هدینش  مه  زونه  یهاگ 

تواضق ناشداسجا  یهابت  هب  دیـشروخ ، دـییاپ و  دـهاوخن  یملاظ  چـیه  تلود  یلو  دزوس ، یم  رامـش  یب  ياهدرد  زا  كاخ  نایرش 
.درک دهاوخ 

اهنت ناطیـش ؛»  » تموکح هن  تسا ، لـیباق »  » تیاـکح هن  دـنام ، یم  هچنآ  .لـین  دور  ار  نوعرف  درب و  دوـخ  اـب  كاـخ  يوـب  ار  نوراـق 
.دیآ یم  نوریب  خیرات ، لابج  هلسلس  تشپ  زا  كدنا  كدنا  هک  تسا  تلادع  دیشروخ 

.تفر دهاوخ  بآ  ریز  هب  هچملش  رد  هن  دش ، دهاوخ  نوفدم  هچبلح  رد  هن  اه  جنر 

؟ تسا هتشذگ  هچ  نیمز  رب  هک  داد  دهاوخ  تداهش  نامسآ  حلسم  ياه  مشچ 

، نردـم تیانج  نامدای  دـناوخ ؛ نطو  رد  هراوآ  مدرم  همان  مغ  دـیاب  ار  هچبلح  تسیرگ ، دـیاب  ار  هچبلح  تشون ؛ ناوت  یمن  ار  هچبلح 
.دزاس یم  رشب  يارب  رشب  هک  ییاه  بمب  هیلع  تیناسنا ، هاگداد  هب  نادجو  همان  تیاکش 

«! دنریم یم  هنوگ  نیا  اهروتاتکید  ! » يرآ ...شیوخ  ینوگنرس  ياپ  هب  تسا  يروتاتکید  ياضما  هچبلح ،
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یجنپ هجیدخ   / خلت هصق 

.لدرخ ناما  یب  ناراب  زا  یناهگان  رد  تسا ، رهش  نتخوس  يادص 

ریگلفاغ رهش  .دچیپ  یم  دوخ  هب  درد  زا  دزوس و  یم  رهـش  .رهـش  هانپ  یب  رـس  رب  دراب  یم  هک  تسا  گرم  نامـسآ ، مومـسم  ناهد  زا 
!!... یهانگ مرج و  چیه  یب  دنز ؛ یم  اپ  تسد و  دناخرچ و  یم  مشچ  تسا ؛ هدش 

.هچبلح ياه  تسد  رد  دشاپ ، یم  ار  گرم  رهش و  رکیپ  رب  دزیر  یم  ورف  تارطق ،

! دریگ یم  رُگ  شیولگ  رد  اوه  دشک و  یم  سفن  مومسم ، یناراب  شراب  ریز  هچبلح ،

مغ يدژارت  دـنرب ؛ یم  ار  رهـش  یبات  یب  ربخ  تسدرود ، ات  هک  تساه  ندـب  یگتخوس  يوب  دـنز ! یم  لوات  بآ  دـنز ، یم  لوات  اوه 
هتـسب زگره  هک  يزاب  ياهدـنخبل  اه ، هخاش  يور  هدـش  کشخ  ياه  کشجنگ  ریز ، هب  رـس  ناـتخرد  هداتـسیا  گرم  تسا ؛ يزیگنا 

.رظتنم دبا  ات  ياه  مشچ  دنوش ، یمن 

! دخرچ یم  اج  همه  گرم  مسجم ، غاد  نامز ، شوگ  رد  هدیچیپ  خلت ، يا  هصق  هچبلح ؛

.دندز یقرب  هعقاو  ياهربا 

.دیخرچ یم  دیخرچ و  یم  دیخرچ و  یم  گرم  شیوشت  رد  رهش  ياه  هچوک  مامت 

! وت يارب  تسا  رود  ياه  نیمزرس  یسارکومد  هیده  ییایمیش ، ياه  ناراب  نیا  .تسا  مسجم  غاد  نیا  تسین ، سوباک  نیا 

.تسه همه  يارب  ناراب  شابن ، نارگن 

يارب دـنتفر ، اه  نامـسآ  هب  نانک ، نویـش  هک  یناردام  يارب  دـنام ، باوخ  رد  دـبا  ات  ناـتیاه  مشچ  هراوهگ ، رد  هک  تناـکدوک  يارب 
.دنتخوس مارآ  مارآ  هک  تنادرم 

! غاد زا  دنتساوخ  یم  رو  هلعش  ار  وت  هتفر ! ورف  یشوماخ  رد  رهش  يا  .تزیرکی  نتخوس  زور  تسوت ، زور  زورما  هچبلح !

.درد زا  یهد  یم  ناج  سفن ، ره  اب  دنچ  ره  یشک ، یم  سفن  يا و  هدنز  زونه 

.تسا هدنشک  مومسم و  تیاوه  دور و  یم  تیاه  چوک  رد  یناشیرپ  حور  دنچ  ره 
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يرتچ مومـسم و  ییاوه  ماـحدزا  رد  يدـش  ریگلفاـغ  دـنچ  ره  تا ، یهاـنپ  یب  رب  دراـبب  لدرخ  زیرکی  ناراـب  رگا  یتح  يا ؛ هدـنز  وت 
.تمولظم یلاها  يور  رس و  رب  دشاپن  لوات  دنازوسن و  ار  تناکدوک  فیطل  تسوپ  ناراب ، تارطق  ات  یشکب  رس  رب  يرادن 

.ار تا  یلاوتم  جنر  اه ، تسدرود  ات  دشاپب  و  تلد ، رب  ار  غاد  زا  هتسشن  ییاه  لوات  دناکرتب  تیادص  ات  نزب  دایرف  يا ؛ هدنز  زونه  وت 

.ار تا  یتسه  هنامحر ، یب  دندز  نوخیبش  ار ، وت  تیموصعم  دندز  نوخیبش 

.ار تناتخرد  ار ، تیاه  بآ  ار ، تیاوه  ار ، تنامسآ  دندز  نوخیبش 

.دود یم  تیاه  گر  رد  گرم ، ینتخوس و  لاح  رد  هرذ  هرذ  هچبلح !

.ییایمیش ياه  ناراب  مسجت  رد  تسا  ناسنا  هدوشخبان  ررکم و  هانگ  نیا  دراب ، یم  وت  رب  هک  تسا  یمدآ  نایصع  نیا  هچبلح !

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / درد لوات و  رهش 

! اه هرطاخ  اهدای و  رهش  يا  میوگب ، وت  زا  ما  هداتسیا 

یتیانج يوب  زا  دوش  یم  رپ  گـنج ، هتفرگ  رتسکاـخ  كاـخ  ياـه  هگرب  دروخ و  یم  قرو  میاـه  تسد  رد  گـنج ، تارطاـخ  موبلآ 
.دنک یم  رت  هایس  هایس و  ار  اهزور  نآ  ياه  هگرب  هک  كانلوه 

یم رـس  یگدنز  همزمز  لالز ، ياهدور  هک  اجنآ  دوش ؛ یم  بوکخیم  هچبلح  هتفرگ  نامـسآ  رد  خیرات ، دنروخ و  یم  قرو  اه  هگرب 
زا اه  هناخ  ياه  هچغاب  درک و  یم  رک  ار  رهش  شوگ  ناکدوک ، هدنخ  هک  اجنآ  دوب ، زاب  نامسآ  هنیـس  ات  دنخبل ، ياه  هنزور  دنداد و 

.دوب اهدنخبل  اه و  هنارت  رهش  هک  اجنآ  دوب ، اه  تشد  اهزارف و  رهش  هک  اجنآ  دوب ، زیربل  رانا  ياه  هفوکش  رطع 

يوب ناشیاه ، سفن  دننز و  یم  اپ  تسد و  هدز  لوات  ياه  بآ  رد  هک  مشیدـنا  یم  رهـش  هناخدور  زمرق  ياه  یهام  هب  نانچمه  نم  و 
.دهد یم  دیسا  برس و 

.تیانج مومسم  ياوه  رد  هخاش  دنراد و  یگدنز  رد  هشیر  هک  منک  یم  رکف  یناتخرد  هب  نم 
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دندرک و بارخ  ناشرـس  رب  ییایمیـش ، ياه  حالـس  اب  ار  اهنآ  نیریـش  يایؤر  هک  مشیدـنا  یم  یناکدوک  هناموصعم  ياه  هاگن  هب  نم 
.ینادنز مومسم ، ياهدود  زا  يراصح  رد  ار  اهنآ  يابیز  ياه  مشچ 

! دندیشاپ لوات  ناکدوک ، موصعم  تروص  هب  هک  ییاه  تسد  رب  میتسرفب  تنعل  دییایب 

اه و لوات  رهـش  هب  ار  هچبلح  دـنتفرگ و  سرد  یکازاکان  امیـشوریه و  زا  دـندرک و  نایـصع  هک  ییاـه  مدآ  رب  میتسرفب  تنعل  دـییایب 
! دندرک لدبم  اهدرد 

! یشاب دهاش  ار  هچغاب  ياه  لگ  ندش  رپرپ  ینک و  هاگن  هکنیا  رواب  تسا  تخس 

ياه هفرس  دیآ و  یمن  الاب  شیاه  سفن  دشکب ؛ سفن  دهاوخ  یم  رهش ، ینیبب ! هدیکشخ  ار  اهدور  لالز  همـشچ  همـشچ  تسا  تخس 
.دریگ یم  رهش  زا  ار  نداتسیا  اپرس  ناوت  راد ، شخ 

.دنا هتفرگ  نشج  ار  رهش  ندرم  دنا و  هداتسیا  نارگ ، نایصع  ددنب و  یم  لوات  دراد و  یمرب  كرت  رهش ، ياه  هتسوپ 

ص:110

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیمخ دمحادیس  جاح  تلحر 

هراشا

هعمج

دنفسا 1384  26

رفص 1427  16

Mar.17.2006

يدمحم سابع   / غاد مجح 

ینیگنس هب  دوب ؛ نیگنس  ربخ  .درک  زیئاپ  هدنکآ  ار  نامناج  كاندرد ، يربخ  هک  دوب  هدشن  ریزارس  نامیاه  هناخ  هناتـسآ  زا  راهب  زونه 
.اه هنیآ  رب  یکتپ 

ار نامیاه  مشچ  رگید ، یغاد  هک  دوب  نوخ  زیزع ، یگرزب  غاد  زا  نامرگج  زونه  ار ؟ درد  همه  نیا  دنک  رواب  تسناوت  یم  یـسک  هچ 
.مینک هیرگ  لد  نوخ  هساک  هساک  ات  درک  نوخ 

دنمهفب نارگید  ات  دز  دایرف  ار  نامیاه  هنیـس  هتخوس  ریوک  نامیاه ، سفن  مره  دش و  کشخ  نامیاه  ناهد  هک  دوب  غاد  ردق  نآ  ربخ 
.ار غاد  مجح 

 . ...يا هرذ  زور  ره  يا و  هکت  لاس  ره  دنریگب ! ار  نامناج  هکت  هکت  هک  دشاب  هدش  رارق  راگنا  دش ؟ یم  مه  نیا  زا  رت  كاندرد  رگم 
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ار اهربا  یکـشخ  ات  دـنخبل ؛ یب  ياهراهب  هفوکـش ، یب  ياهراهب  هب  مینک  تداع  ات  درک  اهداب  رفاسم  ار  غاب  دبـسرس  لگ  هدـماین  راـهب 
همه نیا  رد  يراهب ، ياه  ناراب  يوب  قوش  هب  ار  میسن  حبص ، ره  هک  گنتلد  ياه  هچوک  همه  نیا  رب  دوش  ناراب  ام  خرـس  ياه  مشچ 

.دنشک یم  وب  يراهب  یب 

.درک نام  یناراب  ياه  مشچ  دیع  ياه  بش  فیلکت  ار  ناراب  هک  ار  یفلکت  یب  راهب  میدیراب ؛ میدش و  ناراب 

خی مه  نامیاه  هدنخ  هک  يروط  درک ؛ خوسر  نامناوختـسا  زغم  ات  ناتـسمز ، ره  زا  رتدرـس  ناتـسمز ، يامرـس  دنفـسا ، مجنپ  تسیب و 
.دندز

.دنتخیر ورف  قه  قه  زا  هک  ام  ياه  هناش  لثم  دنازرل ؛ ار  اه  هوک  یتح  امرس ،

.دشاب هدش  نیگنس  شیارب  تبرغ  ياوه  لاس ، ياه  لاس  هک  هتـسخ  يرفاسم  نوچ  .شراوگرزب  ردپ  دننام  تفر ، .تفر  مه  وا  يرآ ،
شناتسود ياپدر  هک  هلفاق  زا  هدناماج  يرفاسم  نوچمه  دیاش  ای  نتفر ، زا  ریزگان  تسا و  رجاهم  هک  یغرم  دورب ، دیاب  هک  ییوتـسرپ 

لابند هب  هک  يرفاسم  دنک ؛ یم  وجو  تسج  ار 

هتـسخ رفاسم  راظتنا  رود ، ییاهراهب  هشیمه  شیوس ، نآ  رد  هک  ییاه  هداج  دهد ؛ یم  رود  ياه  هداج  هب  لد  شا  هدش  مگ  ياه  هکت 
تـسود ترـضح  تاقالم  هب  شا ، هدـش  مگ  همین  اب  ات  تفر  دـنک ؛ شومارف  ار  ردـپ  ندـیدن  هاـکناج  مغ  اـت  تفر  .دنـشک  یم  ار  يا 

شود مه  ات  تفر  .دـنزب  دـنخبل  شمارآ  اب  ار  رود  نادـنچ  هن  ییاه  لاس  هتفر  تسد  زا  شمارآ  ردـپ ، هناش  هب  هناش  ات  تفر  .دنباتـشب 
.دندرک لمحت  مه  هناش  هب  هناش  ار  تبرغ  راب  اه  لاس  هک  روط  نامه  دشاب ؛ ردپ 

نیدلاردب مظاکدمحم   / هایس ینابور  اب  زورون 

.يرواب یب  هب  زونه  ما  هتسشن  ار  وت  روبع 

طـسو دوب ، هدـنام  راگدای  هب  تیاـه  بل  ماـما ، زا  دـعب  هک  وت  ندـید  يارب  دور و  یم  ـالاب  ناراـمج  ياـه  ییالابرـس  زا  نم  لد  زونه 
.دنیشن یم  تیعمج 

.دندوب ماما  تسد  ياصع  يزور  وت  ناتسد  نیمه  يدرک ، یم  راختفا  هک  ییاصع  اب  يدمآ  یم 
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یم بات  ملاع  نارامج ، رقحم  ياضف  رد  ار  قشع  ماما  دای  .ینارنخـس  هب  يداتـسیا  یم  تیامح ، يایرد  یگیاـسمه  رد  يدـمآ و  یم 
.يدرک

لعـشم اما  دوب ، تیاـه  گر  رد  يا  هلعـش  نارجه  رهز  ماـما  زا  سپ  هچرگا  .يدرک  نشور  ییاـهنت  هب  ار  ناراـمج  قنور  ياـه  غارچ 
.تشادن نایاپ  هاگ  چیه  تیاه  مشچ 

یگرم هدز  تشحو  میوقت ، نامشچ  هشیمه  .تسا  دنلب  نارامج  ياهراوید  رد و  زا  هجض  يادص  تسا و  دنفسا  رخآ  ياهزور  کنیا 
.دنیشن یم  تیابیز  سکع  هشوگ  هایس ، ینابور  دیآ و  یم  يزورون  .دسر  یم  هار  زا  هدزرس  هک  تسا 

.ام ینارامج  ياه  لد  یقرش  بناج  زا  هک  تسا ، کیدزن  هک  يراهب  يوس  تمس و  زا  هن  تسا ، ناراب  هرابود 

لد رگید  راب  اه  یکاپ  ماما  ربق  رانک  زا  ات  دـننک  یم  كربتم  يدیـس  هماـمع  اـب  ار  شیوخ  زا  هشوگ  لاـس ، یناـیاپ  ياـهزور  کـنیا ،
.دنک یم  ریسفت  انعم و  ار  یگدرپس 

.يدش ماما  قارف  دیهش  يا ، هتفر  مه  رگا  يا ؛ هدرمن  وت 

ییاضر هدیمح   / يا هتسب  ار  تیاه  مشچ 

الاب نامـسآ  ياه  هلپ  زا  .ندز  هجـض  ار  وت  یب  هنوگ  نیا  ياهزور  نیا  هودـنا  تسین ، یتصرف  ما  هتخادـگ  يولگ  يارب  ماـما ! راـگدای 
 . ...نینچ نیا  يریدقت  .تسا  هدرک  لابند  ار  كاخ  ات  ار  قافتا  دادتما  بش ، .يا  هدرب  دوخ  اب  ار  تهاگن  .يا  هتفر 

ياـه هنوگ  رب  ناراـب  زونه  .يا  هدرپس  دیـشروخ  هب  ار  تیاـه  مشچ  .دنـشک  یم  ار  تراـظتنا  هناردـپ  قاتـشم ، ياـه  مشچ  رتوس ، نآ 
یم ورف  هرطق  هرطق  ناـمیاه  مشچ  زا  دوش و  یم  رارکت  ناـمنهذ  رد  اـه  لاـس  سپ  زا  تتارطاـخ  زونه  دـبوک ؛ یم  تدـش  هب  كاـخ ،

.دزیر

.یتسین وت  دبوک و  یم  نامز  هدرشف  يولگ  رد  نامهودنا  يادص  زونه 

.ما هدش  ناریو  شیوخ  رد  قیمع  یبش  نوچ 
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! دناوخارف ار  شیوخ  راگدای  دوز  هچ  نینچ -  نیا  نابات  يا  هراتس  یشوماخ  زورما ، نانچ و  نآ  ینازورف  باتفآ  بورغ  زورید ،

يوـب .دـنا  هتفرگ  روـبع  يوـب  ترخآ ، ياـه  سفن  تسا و  هتفرگ  تدـش  بش ، تسین ، یغارچ  تسین ، یـسوناف  .ما  هداتـسیا  روـن  یب 
تارطاخ ات  دـنک  یم  لابند  رابکـشا ، ییاه  مشچ  اب  نارامج  ار  تتوباـت  دـنرظتنم و  اـه  هقیقد  .دـسر  یم  ماـشم  هب  تسفن  زا  نامـسآ 

یب بورغ  نیا  نینچ ، نیا  بورغ  نیا  زا  هآ  .ریگارف  تسا  یمغ  مناج ، ياه  هیال  نیرت  قیمع  رد  .یـشومارف  یب  دـنک  رورم  ار  زورید 
! تسا هدروآ  گنچارف  ار  یلاوح  نیا  هک  خلت  بورغ  نیا  وت ،

.دیوج یم  كاخ  رد  ار  شیوخ  دادتما  بش ، يا و  هتسب  ار  تیاه  مشچ 

.دشک یم  سفن  تیاه  کلپ  تشپ  گرم ، يا و  هتسب  ار  تیاه  مشچ 

.یشیدنا یم  دیشروخ  هب  يا و  هتسب  ار  تیاه  مشچ 

.ددرگ یم  دیشروخ  نشور  همین  لابند  هب  نامد  هدیپس  ات  تیاه  ماگ  در  يا و  هتسب  ار  تیاه  مشچ 

یم ارف  ار  وت  هناردـپ  هدوشگ ، یـشوغآ  هناقاتـشم و  یهاگن  دوش ، هدوشگ  تیاه  کلپ  یتقو  ناـمگ ، یب  يا و  هتـسب  ار  تیاـه  مشچ 
.دناوخ

.دنراب یم  هدز ، نازخ  ياهربا  نیرت  قیمع  هدرشف  ياه  هراپ  نوچ  تلابند  هب  مشچ  رازه  يا و  هتسب  ار  تیاه  کلپ 

یجنپ هجیدخ   / نارجه هیثرم 

غاد هک  تسا  خلت  يربخ  اه ، هظحل  ناهد  زا  اه ؟ هیناث  يولگ  رد  هتخادنا  گنچ  هک  تسا  ناتسمز  يامرس  نیا  دوش ؟ یم  هچ  ار  رهش 
.تسا هدماین  هار  زا  زونه  راهب  دناشن ، یم  هنیس  رب  ار 

رهـش راوید  رد و  رب  ار  یتخبروش  رابغ  دـناشن و  ازع  هب  ار  رهـش  هاـکناج ، يا  هثداـح  .زاوشیپ  يارب  هدوشگ  شوغآ  زیگنا ، مغ  ینازخ 
.تسا هدش  روآ  نوخ  زیچ  همه  .دیشاپ 

.دسر یم  شوگ  هب  هک  تسا  درد  هیثرم  نزرب ، ماب و  ره  زا  دنرذگ  یم  دنک  اه  هظحل 

.رهش هچوک  هچوک  رد  دزو  یم  تبیصم 
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.دنشالت رد  هنابات  یب  تروضح  سمل  يارب  اه  هظحل  ياه  تسد  وت و  نتفای  يارب  دناخرچ  یم  مشچ  هناروابان  رهش ،

.یلاها يارب  تسا  تخس  ربخ ، مضه 

.زوس ناوختسا  یمغ  يامرس  رد  دننز  یم  خی  اه  سفن  .دیآ  یمن  یباوج  دننز ، یم  تیادص  هچ  ره 

.تسا هدرک  سح  ار  گرم  يوب  رهش ،

.نیگآرهز ینارکوش  نوچ  دنازوس ، یم  ار  تاملک  يولگ  هک  خلت  ردق ، نآ  تسا ؛ خلت  ربخ 

نیا هک  درمژپ  یم  گرم  ياه  سفن  باهتلا  رد  تایح ، ایوگ  دـیرگ ؛ یم  مارآ  مارآ  وت  تارطاـخ  رب  هناـبیرغ ، یتوکـس  رد  ناراـمج 
! تاظحل دنا  هدیشوپ  هایس  نینچ ،

تخـس ياهزور  هب  دنـشیدنا و  یم  وت  هب  دنک و  یم  روبع  خیرات  ناهذا  يوتردوت  ياه  نالاد  زا  يرگید ، زا  سپ  یکی  تیاه  هرطاخ 
ینیگنس هک  درم  درم  يا  وت  هب  يدرک ؛ همزمز  ملاع  شوگ  رد  ار  بالقنا  هنارت  يداتسیا و  ماما  رانک  رد  وت  هک  رود  نادنچ  هن  هتشذگ 

.تسا هدمآرد  وناز  هب  وت ، گرزب  مغ  ربارب  رد  هنامز ، کنیا  درک و  مخ  ار  تناوناز  یتبیصم ، چیه 

.دندید یم  ار  ماما  وت  رد  هک  دیخرچ  وت  تمس  هب  اه  مشچ  تفر ، ماما  یتقو 

.شا ینابرهم  ثراو  يدوب و  ردپ  ياه  یبوخ  راگدای  وت 

ینابرهم زیرکی  ناراب  دـنچ  ره  دـنوشن ؛ مورحم  تغیرد  یب  تبحم  زا  ات  دنتـسشن  انمت  هب  ار  وت  روضح  اه ، تسد  اما  تفر ؛ دیـشروخ 
.رهش یهانپ  یب  رب  يدیراب  یم  غیرد ، یب  ار  تا 

! مغ تعسو  نیا  اب  مینک  هچ  ریگارف ؛ هودنا  نیا  اب  مینک  هچ  وگب ! تدوخ 

.تسین رادغاد  ياه  هنیس  شخب  یلست  مه  نارامج  الاح  دوب و  هدرک  زبس  نارامج  رد  ار  ماما  یلاخ  ياج  تروضح 

.دنیرگ یم  نوخ  ار  ناش  یبات  یب  اه ، مشچ  تا و  ینامسآ  تعسو  يارب  هدوشگ  شوغآ  ارهز ، تشهب  کنیا  و  ... 

.دنک یم  ینیگنس  شفیحن  ياه  هناش  رب  هک  وت  زا  دعب  ییاهنت  تعسو  دنام و  رهش 

.دشک یم  شود  رب  هک  یتبرغ  هشیمه  ات  دنام و  رهش 

.ار یگشیمه  هودنا  نیا  میرگب  ریس  لد  کی  راذگب 
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تنارجه ناوخ  هیثرم  هشیمه  ات  يدروآ ، رهـش  هب  هرابود  ار  ناتـسمز  تنتفر ، ناهگان  اب  دـمحا ، دیـس  جاـح  وت ، تسا و  هار  رد  راـهب 
.میشاب

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / نیگنس غاد 

« نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  »

تدوخ یهاوخ  یم  .دزیرب  ورف  دهاوخ  یم  تیاه  هناش  هک  ینک  یم  ساسحا  .دجنگ  یمن  اهرواب  رد  هک  تسا  نیگنس  ردق  نآ  ربخ ،
.دنک یم  نادنچ  ود  ار  درد  غاد  دشوج و  یم  کشا  ياه  همشچ  تیاه ، مشچ  زا  یناوت و  یمن  یتسیاب ؛ راوتسا  ار 

.دشکب نارامج  هرهچ  رب  ار  ازع  هایس  هدرپ  دزیرب و  ورف  ار  هوک  نوچ  ياه  لد  دناوتب  هک  ردق  نآ  تسا ؛ نیگنس  ربخ ،

.دهد یم  ار  نیگنس  یغاد  تخس و  یتبرغ  يوب  ارهز ، تشهب  هوبنا  ياه  كاخ  هک  تسا  خلت  ردق  نآ  ربخ ،

.تسا هدرک  دوخ  شوپ  هایس  ار  ملاع  هن ، هک  ار  رهش  کی  هللا ، همحر  ماما  ياه  ییاهنت  رای  تماقتسا و  ياهزور  راگدای  نتفر  غاد 

نیا ریز  رهش ، ياه  هناش  دچیپ و  یم  رهش  رد  ربخ ، .دزیر  یم  ورف  مدرم  رس  رب  غاد ، درد و  راوآ  زا  یمجح  دچیپ و  یم  رهش  رد  ربخ ،
.دزیر یم  ورف  دروآ و  یمن  ماود  نیگنس  راب 

.دازآ ياه  قیاقش  لسن  زا  يدرم  دوش ؛ یم  دیشروخ  هلیبق  زا  هدرک  رفس  يدرم  شوپ  هایس  رهش ،

تمس هب  اه  تسد  يور  مارآ ، تماقتـسا ، يرارق و  یب  اه  لاس  زا  دعب  هک  دور  یم  يدرم  لابقتـسا  هب  سیخ ، ياه  مشچ  اب  نارامج ،
! داش شحور  .دریگب  مارآ  دوخ  راگدرورپ  تمحر  راوج  رد  هشیمه  يارب  ات  تسا  تکرح  رد  ارهز  تشهب 

يریما نیسح   / ییاهنت لصف 

.دنایورب شوپ  هایس  ياه  لگ  دهاوخ  یم  لاسما  راهب ، .دیآ  یم  هدرمرسپ  ناردام  يادص 

.دنا هدش  مخ  وت  رکیپ  يوس  هب  نادرگباتفآ ، ياه  لگ  .هتسکش  ار  اه  لگ  مامت  تشپ  وت ، قارف 
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.دنرادن ار  وت  قارف  ندینش  تقاط  دننک ، یم  هیرگ  ناتسرامیب  رد  تشپ  هک  يرفن  نارازه  نیا  نیبب !

؟ دیوگب دیاب  هنوگچ  دیوگب ؛ دیاب  یسک  هچ 

، يزوریپ ياه  هظحل  تداهـش ، ياه  هظحل  درد ، ياه  هظحل  راگدای  گرزب ، ینیمخ  راگدای  يدوب ؛ اهنآ  تارطاـخ  ماـمت  راـگدای  وت 
! دهد یمن  مناما  کشا  هک  منک  هچ  ارهز ، تشهب  دابآرهم ، هاگدورف  راظتنا ، ياوه  لاح و  دیعبت ، ياوه  لاح و  راگدای 

! تسا نکش  تماق  تقارف ، هک  میوگب  هچ 

! يور یم  ینیمخ  یندید  دیع  هب  هک  تلاح  هب  اشوخ 

! هّللا حور  ياه  هظحل  سونأم 

؟ ار تربهر  يراذگب  اهنت  یتسناوت  هنوگچ  میریگب ؟ هک  زا  ار  ینیمخ  يوب  وت ، زا  دعب  ربهر ! ياه  ییاهنت  مدمه  يا 

؟ درک تریپ  هلاس  جنپ  هک  دوب  تخس  ردق  نیا  هّللا  حور  قارف 

.يدوب مدرم  نیا  يابیز  تارطاخ  مامت  وت  میوگب  وت  اب  هنوگچ 

.دننک هیده  وت  هب  ار  ناشبلق  هک  دنا  هدمآ  ییاه  ناوج  هچ  ناتسرامیب  رد  تشپ 

! نم نابرهم  یتشاذگ ، یمن  شیاهنت  شاک  دنرادن ؛ ار  ناشربهر  کشا  تقاط  موق ، نیا 

!؟ میریگب هک  زا  ار  ینیمخ  يوب  وت  یب 
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ینرق سیوا  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

دنفسا 1384  28

رفص 1427  18

Mar.19.2006

نیدلاردب مظاکدمحم   / قیقع نیرت  یقیقح 

.دش یم  تفای  وا  هلوک  رد  ایند  زا  زیهرپ 

هدرک ادتقا  سیوا ، .دهد  یم  وا  يوب  يریگب ، هک  ار  دهز  زا  یتمـسق  ره  مه  نالا  .رز  ییادج  سینا  دوب و  ایند  هکراتم  مدـمه  هشیمه 
.تعانق جنگ و  لوسر  هب  دوب 

رد ار  ربمایپ  هک  تشگرب ، هدـیدن  هکنیا  هن  اما  تاولـص ؛ يور  لابقتـسا  هب  دـمآ  تسب و  تفرعم  تشد  رد  ار  شیوخ  ياهرتش  يزور 
.دراذگب اج  هنیدم  يارب  ار  دوخ  يوب  رادقم  نامه  تشاد  هزاجا  اهنت  .دید  ردام  تعاطا  هنیآ 

! دوشگ یم  دوخ  تونق  يور  هب  بترم  ار  بابحتسا  ياه  هچیرد  هک  دوب  هدش  هتشاذگ  رانک  نافرع  يارب  نارچرتش  نیا  لوا  زا  راگنا 
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سیوا ات  دش  نامسآ  دیاب  هک : تسا  هدمآرد  رحس  هحیدم  نیتسآ  زا  نیفص  يوب  .تسا  هدیکچ  اه  لگ  تیموصعم  يور  شمان  الاح 
.دیمهف يا  هزادنا  ار 

، یگدنز ياه  هزایمخ  هچره  زا  رود  نیفـص ، هدـش و  هدـیمد  بش  هدروخ  تسکـش  هشیـش  هب  شا  هناحتاف  ياهریبکت  زا  یحور  الاح 
.دناوخ یم  معنت  ییاهر و  دورس 

.دنا هتسشن  تیاکح  هب  ار  شنوخ  ياه  هرطق  راو ، حیبست  اه  هژاو 

؟ دنیشنب تاهابم  هب  دناوت  یم  ار  سیوا  دنچ  ایآ  تشهب 

.نوخ هب  دسرب  هچ  دنز ؛ یم  اپ  تسد و  سیوا  شریذپ  يارب  یتراهط  ره  الاح 

.دهد یم  ناج  وا  نایرع  روش  ياه  هظحل  دای  هب  دنارد و  یم  نفک  سیوا  هلاس  دنچ  قایتشا  زا  ینامی ، درب  مه  زونه 

دای زا  دسانشب و  ار  سیوا  نوخ  هک  دوش  یم  هتخانش  یتقو  قیقع ، نیرت  یقیقح  .دنهد  یم  تداهـش  سیوا  نوخ  هب  نمی ، ياه  قیقع 
.تسا رتاهب  نارگ  دیوگب ، رتشیب  سیوا  زا  هک  یقیقع  ره  ًالصا  .دربن 

.دناوخ یم  هورش  یتیب و  ود  بورغ ، زرم  ات  هک  دوب  ام  مخز  شنتفر  .تسا  یقاب  ینرق  سیوا  زا  يریسم  خرس  ياه  گرب 

یجنپ هجیدخ   / ینابرهم تعسو 

.تسوت هناقشاع  زاورپ  هطقن  نیفص  و  دربن ؛ نیا  رد  تسوت ، نیرخآ  ناحتما  نیا 

.دنربب اه  نامسآ  هب  ار  تگرزب  حورات  دنرظتنم  هک  ناگتشرف ، زا  هدش  رپ  نیفص ، .تسا  لاصو  زور  زورما ،

.نزب ریشمش  نک و  عمج  تناوزاب  رد  يراد ، ناوت  رد  هچ  ره  ناخرچب ! ریشمش 

يوب یناوت  یم  الاح  نیمه  زا  تسا ؛ هدـنامن  يزیچ  دـنام ! یم  اـهنت  ياـهنت  ع )  ) یلع تفر و  یهاوخ  رگید  هظحل  دـنچ  هک  یناد  یم 
.تزاوشیپ هب  تسا  هدوشگ  شوغآ  هک  ینک  ساسحا  ار  ص )  ) ربمایپ شوخ 

.دیآ یم  تدای  هب  رود ، ياه  هتشذگ 
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لامج هناخاشامت  ار  تیاـه  مشچ  هک  هنیدـم  اـت  ناـج -  ياـپ  اـب  .يدوب -  هدـیود  نَرق »  » زا ار  تا  یگتفیـش  هک  یتفا  یم  يزور  داـی 
.ینک تسود 

اه و هژاو  نیرتابیز  رد  ینک  هصالخ  ار  تناما  یب  قایتشا  ات  ص ،)  ) ربمایپ ياه  مدـق  ریز  يزیرب  ار  تا  یگدادـلد  مامت  ات  يدوب  هتفر 
(. ص  ) ربمایپ نشور  هاگن  ینابرهم  تعسو  رد  ینک  اهر  ار  تا  یگنتلد  هدنرپ  ات  يدوب  هتفر  دنوادخ ، بیبح  هب  ینک  هیده 

.يدش ور  هبور  یلاخ ، هناخ  اب  یتفر و 

(. ص  ) ادخ لوسر  یتشهب  هحیار  زا  يدرک  رپ  ار  تیاه  هیر  یناوت ، ات  هناقشاع و  يدیشک  سفن  ار  ص )  ) ربمایپ رطع  وت  دوبن و  ربمایپ 

.دوبن يا  هراچ  اما  یتخوس ، یم  رادید  يانمت  رد  سپاولد  رارق و  یب 

! يدرگ یم  زاب  بورغ ، زا  شیپ  ات  هک  تیانیبان  ردام  اب  يدوب  هتسب  دهع 

ییادیـش و راب  هلوک  اـهراوید و  تشخ  تشخ  شوگ  رب  يدورـس  نارجه  هنارت  هناـخ و  ياـهراوید  رب  يدیـشاپ  ار  تهاـگن  ترـسح 
.يدش یهار  اج ، هب  اپ  يدیشک و  شود  رب  هرابود  ار  تا  یگدیروش 

ار شریخ  ياعد  تخود و  نَرَق »  » تمـس هب  ار  شنابرهم  هاگن  درک و  سح  ار  وترطع  تشگزاب و  هناخ  هب  ص )  ) ربماـیپ یتفر ، هک  وت 
: دومرف درک و  تهار  هقردب 

«. دزو یم  نَرَق  تمس  زا  یتشهب  رطع  »

رب هک  تسوت  يالوم  نیا  .زبسرس  یتشهب  هب  ندوشگ  کلپ  ایند و  نیا  زا  نتسب  مشچ  تسوت ، ینامسآ  حور  زاورپ  هظحل  کنیا ، و  ... 
.دننک یم  عییشت  اه  نامسآ  ات  ار  تحور  هک  دنناگتشرف  دراذگ و  یم  زامن  تا  هزانج 

.تا یگناقشاع  ياه  هظحل  رب  وت و  رب  دورد 

هداز حیبذ  هرطاف   / ینرق سیوا 

ار دوجو  تمظع  شـشوگ  رد  نابایب  توکـس  ییاهنت و  نیدم  یلاها  ياهرتش  نانک  یه  دوب و  نابایب  مرگ  ياهداب  سفن  مه  اه  لاس 
الا هلا  اولوق ال   » هک دش  زادـنا  نینط  ینامـسآ  سوک  نآ  ياون  يزور  ات  .دوب  هتفاین  دوب و  هتـشگ  وا  یپ  رد  رایـسب  هک  درک  یم  همزمز 

«. اوحلفت هّللا 
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مالسا نما  لحاس  رب  شراکفا  نادرگرس  یتشک  تسشن و  شقاتـشم  ناج  رب  شا ، یناحور  مایپ  شورـس  اما  دیدن ، زگره  ار  روآ  مایپ 
.داهن ربلد  ورگ  رد  لد  هدیدن ، قوشعم  .تفرگ  ولهپ 

دیشک ورف  شبات  یب  ناج  رد  قایتشا ، بیهل  .دید  ردام  ياضر  رد  ار  شرما  یلو  دناشک ، یبن  رهش  ات  ار  وا  قشع ، لوسر  ندید  قوش 
تشهب يوب   » .دناسر بوبحم  هبار  هتشگرس  مایپ  دش و  يراج  هنیدم  ياه  هچوک  رد  شا  یگدادلد  رطع  یلو  تشگزاب ؛ هدیدن  رای  و 

«. دیآ یم  نمی  بناج  زا 

.دیآ یمنرد  هدید  هب  هک  زیچ  همه  تشاد و  ادخ  بیبح  اب  بیرغ  يدنویپ  شا  هتخوس  ناج  يرآ !

، ماما زورما  تسا و  هدیشکرب  یتسه  ناهج  زا  فطل  نماد  تساه  لاس  ص )  ) ادخ لوسر  تسا ؛ نیفص  رد  یلع  رکشل  هاگودرا  اجنیا 
وا نوچ  يا  هتشگرس  ار  قوشعم  توعد  تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  هداد  ادخ  بیبح  ار  شندمآ  هدعو  هک  تسا  يدرم  راظتنا  مشچ 

!؟ دنکن تباجا 

يارب دراذگب  تسد  هناقشاع  ات  تسا  هدمآ  دراد و  وا  ورگ  رد  لد  هک  تسا  یبولطم  اب  وا  تاقالم  هاگ  هدعو  ناکم ، نیا  نامز و  نیا 
! هفوک ياهنت  درمربا  اب  تعیب 

يرـس دراد و  گنج  نادیم  رد  اپ  .تسادخ  لوسر  رادید  هتفیـش  شناج  دـپت و  یم  ناناج  ریما  باکر  رد  هناناج  يراکیپ  يارب  شلد 
.دریگ یم  مارآ  قوـشعم  شوـغآ  رد  شباـت  یب  حور  دـیآ ، یم  دورف  درمریپ  هتـسخ  نت  رب  هـک  مـخز  ندـش ! ینامـسآ  يارب  روـشرپ 

! تسا هتشگ  رای  نیرق  ینرق ،» »

يریما نیسح   / ادخ يوب 

! تسا تشهب  اجنیا  دیاش  تسین ؛ هنیدم  اجنیا  هن ، .دیآ  یم  سیوا  يوب 

! دشاب هدینش  ار  سیوا  يوب  تبحم ، قشع و  ربمایپ  ناکین ، هاگیاج  رد  دیاش 

.دیآ یم  سیوا  يوب  رهش ، ياه  ناتسربق  مامت  زا  بشما 

.تسا تقیقح  يوب  سیوا ، يوب 

دمحم يوب  هفوک ، رد  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  مدرم  نیا  يدینـش و  برثـی  زا  ار  ص )  ) دـمحم يوب  نمی ، رد  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  وـت 
.دندینشن مالسلااهیلع  همطاف  زا  ار  ص)  ) دمحم يوب  هنیدم ، رد  هک  دندینشن ؛ ع )  ) یلع زا  ار  (ص )
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، وت تداهـش  .تیبـملا  هلیل  يوب  بلاـطوبا ، بعـش  ياـه  یتخـس  يوـب  دـهد ؛ یم  ص )  ) دـمحم يوـب  ع )  ) یلع هک  وـگب  مدرم  نیا  هب 
.دور یم  رت  فرط  نآ  هناخ  دص  ات  ناشیوب  هک  دوب  سای  ياه  لگ  مامت  تداهش 

! تقیقح ربمایپ  یتسود ، ربمایپ  يدوب ، سای  وت  دیاش  دنا ، هدش  اج  هباج  تمسا  تاملک  دیاش 

هک دنتسناد  یم  دنتشاد ، ینس  هک  برع  نادرم  مامت  .دوب  یلع  تیناقح  يارب  يا  هناشن  ع ،)  ) یلع نینمؤملاریما  باکر  رد  وت  تداهش 
.یشک یم  وب  ار  ادخ  وت  هک  يونش ، یم  ار  تقیقح  يوب  وت 

.دهد یم  قح  يوب  ع )  ) یلع ادخ ، يوب  ع )  ) یلع ینک ! شتعاطا  وت  دهدن و  ادخ  يوب  ع )  ) یلع هک  اشاح 

!؟ درک راکنا  ار  سای  دوش  یم  رگم  درکن ؟ سح  ار  لگ  يوب  دوش  یم  رگم 

.دندوب دوخ  سرت  سوه و  ناگدنب  هیواعم  نایهاپس  .دنا  هتشک  ار  ناشساسحا  مدرم ، نیا 

سای وت  دنتـسر ؛ لام  ناـج و  زا  هک  دـنیاهنآ  ع)  ) یلع نایهاپـس  .گرم و  سرت  زا  ناشنافیعـض  دـنتفر و  لاـم  سوه  هب  ناـشناعاجش ،
.دندش هلال  نیفص  ياه  سای  مامت  وت  تداهش ، اب  .يدوب  ع )  ) یلع هچغاب 

.دنهد یم  ص)  ) دمحم يوب  هک  ییاه  هلال  دیور ، یمن  هلال  زج  هلجد ، تارف و  هعیرش  رد  وت  زا  دعب 

، تشهب رد  یتشادرب ، نیفص  رد  وت  هک  یمخز  دیاش  مناد ! یمن  .دننز  یم  مالسا  زا  مد  دنتـشک و  ار  ص )  ) دمحم يوب  ماش ، نایهاپس 
ار خیرات  ناج  يدروآ ، نابز  رب  هک  ار  ع )  ) یلع مان  دیاش  دنازوسب ! ار  هنیدم  يدیـشک ، هک  یهآ  دیاش  دنک ! نینوخ  ار  هکئالم  يابع 

! دنزب شتآ 

.میراد ناورهن  مخز  میراد ، نیفص  مخز  هعیش ، موق  مامت  نم و 

.دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  ام  دراد  هنهک  مخز  نیا 

! میدرک ساسحا  ار  ع )  ) یلع دیاش  دریگب ! سای  يوب  نام  یگدنز  نک  اعد  مونش ، یم  ار  وت  يوب  تسا  یتدم 

، ناکم نامز و  هک  زومایب  ار  ام  .درک  ساسحا  دیاب  اجک  زا  ار  ص )  ) دـمحم يوب  یناد  یم  .تساجک و  زا  یلع  هناخ  هار  یناد  یم  وت 
! دیشروخ نیرخآ  باکر  رد  ع ؛)  ) یلع نیرخآ  باکر  رد  زومایب  تداهش  ار  ام  دوشن ! ام  هدید  باجح 
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تفن تعنص  ندش  یلم  زور 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1384  29

رفص 1427  19

Mar.20.2006

ییاضر هدیمح   / ناراهب ياوه 

زا رتدنت  اه  جوم  يور  بش ، .تسین  ییاوه  ییولگ ، ییادص ، یتسد ، دنکـش ؛ یم  مه  رد  ار  جیلخ  مارآ  باوخ  اه ، شکتفن  يادـص 
اهزرم زا  رس  هک  هدرشف  یکاخ  هدش و  تشم  ياه  تسد  .تفن  .تفن  .دزیر  یم  ورف  اه  جوم  هدیچیپ  ياوه  رد  خیرات  .دزغل  یم  شیپ 

ياه ماج  دنز ، یم  جوم  نیمزرس  نیا  ياه  گر  رد  هک  ینوخ  .ار  شا  هدش  لامیاپ  مّلـسم  قح  دنز  یم  دایرف  تسا و  هدیـشک  نوریب 
! دابم دننزب ؛ هرعن  ار  ناش  یگریچ  هناتسم ، ات  دنک  یم  رپ  ار  نیطایش  یپایپ 

 ! دیاش كاخ  ياه  گر  هدیشوج  نوخ ، نیا  دیاب ! هتسکش  ماج  هچ  ره 

زا ار  كاخ  ادص ، ياه  هزادـگ  .تسا  هدرک  نایامن  ار  شرکیپ  ياه  غاد  تسا و  هداتـسیا  اپ  يور  خـیرات ، .تسا  هدـش  رتدـنلب  ادـص 
ناراهب ندیسر  ياوه  اوه ، نایسیلبا ، ندیسرن  ياوه  اوه ، نیطایش ، ياه  تسد  بارس  رب  هدیبوک  اپ  .تسا  هدرک  رادیب  یبوشآ  باوخ 

رود مارآ  مارآ  اه  شکتفن  .تسا 
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یلم زور  ار -  شا  ینامداش  دزیر  یم  ورف  اه  بآ  رب  شیپ  زا  رت  ینارون  زور ، دنز ، یم  جوم  ار  شا  يداش  يوهایه  جیلخ ، .دننز  یم 
 - تفن تعنص  ندش 

.دشک یم  تسد  شا  یناشیپ  يالاب  هدرتسگ  نامسآ  رب  قوش ، زا  جیلخ 

 - تفن هایس -  رهاوج  نیا  ندیشوج  يوهایه  ناور و  اه  بآ  يوداج 

شطع ایرد  كاخ -  نآ  زا  جوم  رد  جوم  دـنک -  یم  وحم  ار  هتخیر  قحان  هب  ياه  نوخ  اه و  تنایخ  یخلت  تلم ، تبالـص  راوهوک 
.دنک یم  زارد  رون  نیمزرس  يوس  هب  ار  شا  هداشگ  هدنشخب و  ياه  تسد  ایرد ، دناشن -  یم  ورف  ار  راید  نیا 

.دنک یم  زاب  رـس  اهزواجت ، اه و  نتخات  ياه  لوات  .دوش  یم  شومارف  كاخ ، میدـق  جـنر  .دـناوخ  یم  قوش ، یباتفآ  نحل  اب  جـیلخ ،
ندیسر ياه  هبوک  رب  تدش  اب  راهب ، .دریگ  یم  مایتلا  لمحت ، توکس و  نایلاس  مخز 

.هناراهب ییاهزرم  هب  قلعت  يوهایه  اب  راب  نیا  اما  كاخ ، ياه  گر  رد  تایح  يایمیک  نیا  دشوج  یم  نانچمه  .دبوک  یم 

یجنپ هجیدخ   / لالقتسا ياوه 

.يرادیب زبس  لصف  نیمزرس ، شنیب  ییانشور  رب  دوش  یم  هدوشگ  هزات  یلصف 

.نارگامغی تمس  هب  دننک  یم  باترپ  ار  دوخ  مشخ  نیشتآ  ياه  هزادگ  هک  تسا  تلم  یمخز  دایرف  اه ، نابایخ  هرجنح  زا 

كاخ هرتسگ  رب  هتخادـنا  گنچ  سیلبا  دوب ! هدرک  دوخ  هطلـس  شکراـب  هناـمحر  یب  ار  نطو  نیا  هدرگ  تسد ، هب  قالـش  رامعتـسا ،
دـح و یب  رامثتـسا  یتمالـس  رـس  هب  ار  موب  زرم و  نیا  نادـنزرف  ثاریم  .دـیعلب  یم  ماـج ، ماـج  ار  كاـخ  ياـه  نایرـش  نوخ  نهیم و 

.دیشون یم  هناشوخرس  دناخرچ و  یم  ناشرصح 

ماحدزا رد  تفن ، ياـه  لـکد  .كاـخ  نیا  هشوگ  هشوگ  رد  دـیزخ  یم  يا و  هناـخ  رد  دـش  یم  هداز  رقف  تفن ، هکبـش  ره  جورخ  اـب 
.دندیدنخ یم  هناتسم  تفن ، ياه  هاچ  رس  رب  اهراتفک ، دیخرچ و  یم  تسد  هب  تسد  نارگادوس ، موش  ناتسد 
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تخیر یم  ورف  نطو ، تورث  .هناگیب  ياهردنب  هب  دندرک  یم  رداص  هکبـش ، هکبـش  دـندز و  یم  راب  ار  نامناردـپ  ثاریم  اه ، شکتفن 
.درک یم  هفخ  ولگ  رد  ار  ییادص  ره  هئطوت  ياه  تسد  هک  ارچ  توکس ؛ زج  تشادن ، هراچ  تلم ، .ناسیلبا  ماک  رد 

.قح يایحا  يارب  دوبن  یتسد  دندرب و  یم  جارات  هب  ار  منطو  كاخ  هیامرس 

، تسام قح  نیا  .دز  مدق  هتفرگ ، باوخ  ناهذا  رب  تخاون و  ار  اه  هماش  هتسهآ ، هتسهآ  تفن ، يوب  .دش  هدوشگ  هزات  یلـصف  ناهگان 
كاخ نیا  نوخ  ندناکـشخ  عونمم ! یلم  هیامرـس  تراغ  .دـش  دـنلب  اه  همزمز  مک  مک  ناطیـش ؟ ياه  تسد  رد  ارچ  تفن  ياه  لکد 

! عونمم

! عونمم نطو  تیثیح  تفارش و  تراغ 

.دناشک گرزب  يا  هسامح  هب  ار  اه  نابایخ  دش و  یلیس  دیشک و  دق  دیشک و  دق  دش ؛ هتسب  خیرات  نادهز  رد  گرزب  یمشخ  هفطن 

.دنداتفا هار  هب  گرزب ، یتلم  تیثیح  هداعا  يارب  مه ، تسد  رد  تسد  هنهک ، ياه  ترفن  هدش و  زاب  ياه  هدقع 

! ناریا تفن  ياه  هاچ  رس  رب  رامعتسا  ناما  یب  نالوج  تسا ؛ یفاک 

! تسا یفاک  یگنسرگ  رقف و  رگید  نات ! یتسمرس  راگزور  تسا ؛ یفاک 

.تسا نم  نیمزرس  كاخ  نوخ  تفن ، ار ! ناتعورشمان  يرگتراغ  طاسب  دینیچرب 

.میراپس یمن  رگامغی  ياهداب  تسد  هب  ار  نامنیمزرس  نوخ  ام 

.دنداتفا هار  هب  اه  نابایخ  رد  رادیب ، مدرم  دش و  دنلب  نامسآ  هب  اه  تشم  .دش  هدرشف  اه  تشم  رد  اه ، مشخ 

، تلم نیدالوف  ياه  تشم  .تسا  يراج  اه  نابایخ  هچوک و  رد  دسر و  یم  شوگ  هب  اهراوید  رد و  زا  هک  تسا  لالقتسا  يادص  نیا 
دش و زادنا  نینط  نهیم  لالقتـسا  نیـشن  لد  هنارت  دنفسا 1329 ، رد 29  دـنلب ، ياه  لکد  زارف  زا  دـناسر و  كاـخ  هب  ار  سیلبا  هدرگ 

.دش تبث  هشیمه  يارب  نطو ، تیدوجوم  تیوه و  همانسانش  رد  تفن ، ياه  هاچ 
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يریما نیسح  / دایرف

.دیشکن هشیش  هب  ار  اه  ناسنا  نوخ  تسا ؛ هتشذگ  كاحض  لصف  هک  میتفگ  یم  دیاب  .دز  یم  داد  یکی  دیاب  تفگ ، یم  یکی  دیاب 

.میهد یمن  امغی  هب  نطو  ام  تسین ؛ ام  راک  ینیشن  هناخ  .میتخیرگ  یم  سوباک  زا  دیاب  میدش ، یم  رادیب  باوخ  زا  دیاب 

« یناریـش  » ار هشیب  نیا  میتفگ  یم  دیاب  .دنوش  یمن  ادـخریغ  هدرپسرـس  هک  قشع  ناگدادـلد  تسا و  قشع  ناگدادـلد  نیمزرـس  اجنیا 
.تسا

هک دیریگب  ار  يراید  هار  دینکب ! ار  عمط  نادند  هک : دش  راوآ  ناشرـس  رب  نامدایرف  دـش و  دایرف  نامـضغب  هک  دوب  يزور  زور ، نآ  و 
نتسر هصرع  زبسرـس ، غاب  نیا  درورپ ، یمن  باوخ  درم  مالـسا ، ياوه  .تسا  رادیب  نادرم  نیمزرـس  راید ، نیا  دنـشاب ؛ هتفخ  شنادرم 

.دیربب رگید  يریوک  هب  ار  ناتهاگن  زره  ياه  فلع  .تسا  رادیپس  ورس و 

رهش يایؤر  دوب و  تسایس  تابن  بآ  ریسا  دادبتسا ، ياپ  تسد و  یب  كدوک  دوب و  هدرک  درگ  نادند  رامعتـسا ، ریپ  میتفگ  یم  دیاب 
.چیه رگید  ندمت و  گنرف و 

تـشم اه  کشا  دنتـساخرب ، اهدایرف  ناـهگان ، .میتساوخ  یم  یتصرف  دوب ؛ ولگ  رد  ناوختـسا  دـنتخیر و  یم  کـشا  رادـیب ، نامـشچ 
.هرعن اه  هآ  دندش و 

گنهن شلد  تسایرد ، شلد  دـیآ ، یم  گنج  يوس  ریـش ، هک  هاگ  نآ  دوب و  هدـمآ  گنج  ِهاگ  ار  ناریـش  گنت و  هصرع  ار  ناهبور 
.تسا

.میدرک بوکدگل  نام  هدارا  راهب  ياهاپ  ریز  ار  رامعتسا  ناتسمز  ام  .ناتسمز  نایاپ  ینعی  دیع  تسا و  دیع  مد  ماگنه  یب  ياغوغ 

گنر کی  میتسـش و  ار  اه  گنر  .میدش  ادص  کی  همه  دندمآرد و  زاوآ  هب  اهورـس  دیراب ! یم  دیاب  ناراب  .دوب  راهب  ناشُک  نمـشد 
.دش یکی  یقشاع  ياوه  رد  نامیاه  هجهل  .میدش 
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.میدرک عطق  ار  یناهج  نانزهار  عمط  تسد  هشیمه ، يارب  زور  نآ 

! تسا ریذپلد  هچ  راهب  ياوه  میور ؛ یم  یگدازآ  يدازآ و  راهب  لابقتسا  هب  دنفسا ، مهن  تسیب و  لاس  ره 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / دیسرپب اهنآ  زا 

.دروآرد وناز  هب  ار  اه  هوک  دز و  الاب  ار  تمه  نیتسآ  ناوت  یم 

.دروآ نامیا  زارفارس ، یتلم  هدارا  هب  درک و  مکحم  اه  هناش  رب  ار  دیما  راب  هلوک  ناوت  یم 

.دش نیمز  رد  يدادادخ  بهاوم  ثراو  دیشک و  نوریب  اه  سیلبا  موقلح  زا  ار  هایس » يالط   » ناوت یم 

.درک دوخ  ياهدادعتسا  هب  اکتا  دیشک و  نیطایش  خر  هب  ار  نینهآ  هدارا  يزور  ناوت  یم 

.يا هتسه  زیمآ  حلص  يروآ  نف  زا  هدافتسا  ندناشن  رواب  هب  هکنیا  ای  دشاب  تفن  ندرک  یلم  ياتسار  رد  هدارا  نیا  هک  دنک  یمن  یقرف 

تمعن زا  ار  اـم  تناـیخ ، هدوـلآ  ياـه  تسد  دـندرب و  یم  اـمغی  هب  ار  اـم  ینیمزریز  ریاـخذ  هک  ار  ییاـهزور  میا  هدربـن  داـی  زا  زوـنه 
.دندرک یم  مورحم  يدادادخ 

.دنریگب ام  نطو  نامسآ  زا  ار  نشور  هدنیآ  دنهاوخ  یم  هک  مه  زورما  دندرب و  یم  تراغ  هب  ار  ام  یلم  تورث  اهزور  نآ 

هـشیمه يارب  ات  دنـسرب ؛ نآ  هب  نارگید  دنهاوخ  یمن  دـنرترب و  يژولونکت  بحاص  دوخ  هک  ار  ییاهنآ  تقادـص  دیـسرپب  نارگید  زا 
.دنشاب نارادمروز  هطلس  ریز 

! دنروآ یمرد  بیرغ » وبا   » زا رس  دنزاس و  يراج  ناتسناغفا  قارع و  رد  ار  يدازآ  یسارکومد و  دنهاوخ  یم  هک  ینارگید  زا 

! دنشیدنا یم  تارف » ات  لین  زا  ، » دوخ هنیرید  يوزرآ  هب  دنا و  هدرک  بصغ  ار  هّللا  لیلخ  ياه  نیمزرس  هک  یناسک  زا 

! عونمم ام  يارب  تسا و  زاجم  اهنآ  يارب  يا  هتسه  تالیهست  زا  هدافتسا  هک  دیسرپب  اهنآ  زا 
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! دنراد یگدنز  هدنورپ  رد  هک  یهایس  همانراک  رطاخ  هب  دیاش  و 

! تسا ناش  هرهچ  رب  یگنن  هکل  هراومه  هک  ناشیاه  تیانج  رطاخ  هب  دیاش 

! تسا هدش  اه  هچغاب  ياه  لگ  زبس  مجح  نیزگ  ياج  هک  ییاه  یناریو  اهراوآ و  ندیرفآ  رطاخ  هب  دیاش 

.دندرک یگشیمه  نیشن  هناخ  ار  هناگیب  دنداد و  مه  تسد  رد  تسد  دنتساوخ و  هک  ار  یتلم  هدارا  دیسرپب  اهنآ  زا  و  ... 

، ناغالک هایس  يادص  رهـش ، ياهرادیپس  يور  رب  دوب و  دهاوخن  دولآ  ضغب  ناگدنرپ ، زاوآ  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  امتح  و  ... 
.درک دهاوخن  نیگنس  ناهج  مدرم  سفنت  يارب  ار  اوه 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

نایلیلخ يدهم   / نارکمج زا  یماج 

.نامسآ ياه  هتشرف  لثم  دننابرهم ؛ همه  اجنیا ،

.اوه سوه و  زا  رود  دنیاعد و  قرغ  همه  اجنیا ،

.دنیوج یم  ار  وا  اه  مشچ  دنیوگ و  یم  رکذ  اه  بل  اجنیا ،

! دنراد ربخ  زیچ  همه  زا  همه  دنراد و  رثا  اهاعد  اجنیا ،

.دنوش یم  باجتسم  رتدوز  دنور و  یم  نامسآ  هب  اهاعد  اجنیا ،

.تکرب زا  راشرس  تسا و  تکرح  ششوج و  رد  یسک  ره  اجنیا ،

.نابوخ هاگیاج  تسا و  ناَدب  هاگهانپ  اجنیا ،

.زادگ زوس و  زا  رپ  اه ، لد  تسا و  زاب  زین  اه  هعمج  اجنیا ،

.اعد زاین و  زار و  زا  راشرس  شیاضف  تساغوغ و  هبنشراهچ  ياه  بش  اجنیا ،

! دنروخ یمن  كاخ  اه  « نآرق  » دنرب و یمن  لد  اه ، « حیتافم  » زا اجنیا ،

.دنناوخ یم  هناقشاع  ار  اه  همان  ترایز  نارظتنم ، دننام و  یمن  رظتنم  اه  حیبست  اجنیا ،

.تسا نامسآ  زا  يا  هکت  اجنیا ،

.زامن ناتسوب  تسا ؛ زار  هگاشامت  اجنیا ،

.دنرازیب رتسب  رد  گرم  زا  دنراد و  تداهش  يوزرآ  همه  اجنیا ،
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.دنا هدیسر  ادخ  هب  دنا و  هدیرب  ناگمه  زا  همه  اجنیا ،

.دنریم یم  اه  یتشز  اه و  يدیلپ  دنریگ و  یم  مارآ  اه  لد  اجنیا ،

.نابرهم لدمه و  دننابز ؛ مه  مهاب  همه  اجنیا ،

.اعد طرش  هب  دنهد ؛ یم  البرک  تارب  اجنیا ،

.ییادخ ییاونین ، دوش ، یم  ییاوه  لد  اجنیا ،

.دنراذگ یم  اج  ار  ناشاه  لد  دنراب و  یم  کشا  نتفر ، ماگنه  همه  اجنیا ،

.دندنخ یمن  هدوهیب  دندنسرخ و  ناج  لد و  میمص  زا  ناگمه  اجنیا ،

.دننادرگ یمن  زاب  دیما ، ان  ار  یسک  دنهد و  یم  باوج  ار  اهرذن  اجنیا ،

(. جع ) دوعوم يدهم  يارس  تسا ، دوبعم  رون  هاگ  یلجت  اجنیا ،

.نارکمج دجسم  تسا ؛ نامسآ  زا  يا  هکت  اجنیا ،

ییاضر هدیمح   / مرظتنم زونه 

، يرارکت ینـالوط و  ياـه  بش  اـهزور و  زا  ما  هتخیرگ  شیوـخ ، زا  ما  هتخیرگ  .تـسین  يرتوـبک  تـسین ، يدـصاق  تـسین ، يربـخ 
.یکیرات زا  ما  هتخیرگ 

.درب یم  شیپ  هب  غاد ، ياه  نافوت  ریسم  رد  يراوس  نوچ  ارم  دود و  یم  منت  رد  راظتنا ،

یم دراشف و  یم  ار  ما  هتخادگ  يولگ  راظتنا ، .دزاس  یم  رت  هتفـشآ  ار  ما  هتفـشآ  حور  راظتنا ، مشک و  یم  راظتنا  هقیقد  ره  ياپ  ار  وت 
.ناج زا  مراب 

.دننیشنب هراظن  هب  دورف ، زارف و  یب  ار  تندمآ  ریسم  ات  ما  هداتسرف  تندمآ  زاوشیپ  هب  ار  میاه  مشچ 

.موش یم  قاتشم  شیپ  زا  رتشیب  ار  تندمآ  هناشن ، ره  اب  رظتنم و  ياه  هداج  هب  ما  هدناباوخ  شوگ 

رظتنم زور ، تسا و  هتخادنا  گنچ  نیمز  رب  بش  ما ، هتخیوآ  یـسوناف  بش ، هخاش  ره  زا  ما و  هتـشاذگ  یغارچ  اه  هرجنپ  مامت  تشپ 
.تسوت ندمآ 

.تسا هدرشف  تخس  میاهزور  تسا و  هتخادنا  گنچ  نیمز  رب  بش 
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.دچیپ یم  هثداح  کشخ  ناگر  رد  یهایس  تسا و  هتخادنا  گنچ  نیمز  رب  بش 

؟ دزیرب مه  رد  ار  كاخ  یکیرات  ات  تهاگن  غارچلچ  تساجک 

؟ دنزب طخ  ار  دادیب  همه  نیا  ات  ترگداد  ياه  تسد  تساجک 

ياه مشچ  اما  دنکـشب ، ار  كاخ  باوخ  تیاه  ماـگ  يزور  داـبم  دـچیپ ، یم  كاـخ  رد  میادـص  تاـظحل ، نیا  یگتـسویپ  زا  هتـسخ 
.دنشاب یشومارف  راصح  رد  مقاتشم 

! دنشاب هدرشف  كاخ  یکیرات  رد  میاه  مشچ  دشاب و  هتشذگ  اه  لاس  هک  ینک  کیرات  ياهزور  نیا  نامهیم  ینامز  ار  دیشروخ  دابم 

تندـمآ گنز  هب  شوگ  دنـشک و  یم  مشچ  هب  ار  اه  هیناث  هار ، رد  مشچ  زونه  اه  هعمج  دـهد و  یم  ندـنام  سگ  معط  راظتنا ، زونه 
.دنا هدنام 

، تسین يدصاق  تسین ، يربخ  زونه  اما  ار ؛  تیاه  ماگ  در  هداج ، ره  زا  ما و  هتفرگ  دیـشروخ  زا  ار  تیاه  مشچ  غارـس  هچیرد  ره  زا 
.مرظتنم زونه  تسین ، يرتوبک 

یناما مثیم   / سگرن يوب 

.دنرادرب ینشور  يوس  هب  مدق  هک  دسر  یمن  ار  اه  هداج  دنا ، هدیشک  ار  اه  هدرپ  .یهایس  رد  اه  مشچ  .تسا  هدنام  کیرات  هنحص 

.توکس رد  دنا  قرغ  یگمه  اه  هداج 

دهاوخ ار  هدـش  دـلوتم  هزات  ياه  سگرن  يوب  میـسن ، مادـک  دروآ ؟ یم  ار  رود  ياـه  نیمزرـس  ماـغیپ  هک  تسا  خرـس  رتوبک  مادـک 
؟ دروآ

زاب ار  نامـسآ  ياهرد  یـسک  هچ  .تسا  نادنب  هار  اهدزد ، موجه  زا  رهـش ، يدورو  .تسا  هدیکـشخ  ام  هگلج  ياه  گر  رد  تایح ،
؟ دیسر دهاوخ  هار  زا  یک  حبص ، درک ؟ دهاوخ  یفرعم  نیمز  هب  ار  دوخ  باتفآ ، یِک  دنک ؟ یم 

؟ تفرگ دهاوخ  ندیزو  یک  دیما ، ياهداب  تفرگ ؟ دهاوخ  ندیراب  یک  نیقی ، ناراب  دنا ؛ هدز  مخـش  دـیدرت  رذـب  اب  ار  ناملد  هعرزم 
.تسا هدش  کیدزن  نایاپ  هب  تقلخ  ناتساد  رگید ، تسا  نامزلارخآ 
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؟ تساجک قشع  نادرگراک  دنسرپ : یم  همه  هدامآ ؛ همه  اه  تسد  دنا ؛ ناسرپ  همه  اه  هاگن  .دنز  یم  راج  اه  نیبرود  یگتسخ 

؟ دهد یم  ار  رگاشامت  همه  نیا  باوج  یسک  هچ  تسین ؛  اور  اهرد  تشپ  رکشل  یهایس  همه  نیا 

؟ دریگ یم  ماقتنا  البرک  نادزد  زا  یسک  هچ 

! دیآ یم  ادخ  هب  ربص ؛ یکدنا 

دیآ یم  ناج  هتسخ  ناور  هب  دراد  »

دیآ یم  ناشن  همطاف  فسوی  زا 

تسا هدمآ  رس  هب  نامز  متس  ملظ و 

«. دیآ یم  جع ) ) نامزلا بحاص  هک  زیخرب 

یمرخ هفطاع   / روضح راهب 

راهب هک  ییادرف  زا  وت و  زا  دـیوگ ؛ یم  نخـس  وت  زا  منک ، یم  هوکـش  هک  ره  هب  .دوش  یم  متخ  وت  راظتنا  هب  منک ، یم  هاگن  هچ  ره  هب 
.تهاگن زبس  زاجعا  زا  وت و  زا  تسوت ، روضح 

.هتفرگ تخس  تسا ، هتفرگ  داسف  رقف و  یتلادع و  یب  راگنز  شا  هشوگ  ره  هک  ییایند  مسلط  زا  ملد 

فیرظ هرجنح  گنرین ، غورد و  ملظ و  همه  نیا  نیگنـس  رابغ  مدرک ! یم  هزات  یـسفن  تیودهم ، زبس  ياوه  رد  یمک  دـش  یم  شاک 
.درازآ یم  ار  مساسحا 

ياه هژاو  دـنک و  يراج  راگزور  نیا  ناـمدرم  هتـسخ  ناـج  رد  ار  تلادـع  شخب  ناـج  میـسن  هک  مدرگ  یم  يا  هنزور  لاـبند  هب  نم 
.دنک هدنز  ناش  هدرسفا  ياه  نهذ  رد  هرابود  ار  يربارب  يردارب و  هدش  شومارف 

یب دامجنا و  هب  ار  اه  لد  هتفرگ و  ارف  ار  اه  مشچ  تلفغ ، نیگنـس  باوخ  هک  ینالوط  یبش  ياهتنا  رد  تسا  يرادـیب  زاـغآ  وت  ماـن  و 
نآ یتشاگن ، یم  تلادـع  ریبدـت و  تشگنارـس  اب  ار  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  يدـمآ و  یم  وت  شاک  .تسا  هداد  تداـع  یتواـفت 

ناسنا نایغط  يارب  يزمرق  طخ  يدـمآ و  یم  وت  شاک  دـهن ! رتارف  مدـق  ناسنا ، تمارک  نشور  ریـسم  زا  دـناوتن  سک  چـیه  هک  نانچ 
! درب جارات  هب  تیرشب  مان  اب  ار  رشب  قوقح  دناوتن  يا  هناهب  چیه  اب  سک  چیه  رگید  هک  نانچ  نآ  يدرک ؛ یم  میسرت 

ص:132

هرامش 82 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 163زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


متس رصع  رد  ار  تلادع  تداعس و  زبس  تموکح  يدیچ و  یمرب  راگزور  هنهپ  زا  ار  ریوزت  رز و  روز و  طاسب  يدمآ و  یم  وت  شاک 
! يدرک یم  رارقرب  رصاعم  هدز 

نایرقاب دیمح   / روضح یلجت 

راظتنا یجرش  ياوه  رد 

رارق یب  هتسکش و  یلد  اب 

! راهب يا  مأوت ؛ راظتنا  رد 

نم ياه  یسک  یب  نیمزرس  رد  يوش  هتفکش  ییایب و  ات 

.نم ییاهنت  ریوک  رد  يوش  زبس  ییایب و  ات 

مَاوت رظتنم  هک  تساه  لاس 

مَاوت هار  هب  هتسشن  یقشاع 

، دوارتب تیاه  مشچ  هنییآ  زا  وت ، هاگن  زا  هرطق  کی  ات  مرظتنم  هک  تساه  لاس 

.موش قرغ  وت  هاگن  لالز  رد  ات 

، مرظتنم هک  تساه  لاس 

! رون ياه  هیآ  يا  روضح ، یلجت  يا 

.یگدنز ياه  هظحل  نیرتابیز  رد  قشع ، ياوه  نیرت  یبآ  رد  موش ، هتفکش  وت  اب  ات 

.مرظتنم هک  تساه  لاس 

يراظن هموصعم   / یناوخ هبدن 

هب مینک و  یم  وراج  بآ و  ار  ناملد  ياه  هچوک  سپ  هچوک  میتسرف و  یم  تزاوشیپ  هب  ار  نامیاه  کشا  لالز  هبنش  جنپ  ره  ...زاب  و 
.ییادز یم  تنارظتنم  ياه  لد  زا  ار  یگدرملد  یگتسخ و  درگ  ییآ و  یم  وت  مینیشن و  یم  راظتنا 
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لد رب  هزرل  تیاه ، ماگ  نیـشن  لد  نینط  ییاـیب و  وت  اـت  مینیـشن  یم  تراـظتنا  هب  میزود و  یم  ناـمز  هداـج  دادـتما  هب  ار  نامنامـشچ 
.دزادنیب نارگمتس 

.جَرَْفلا َِکیلَِول  ْلِّجَع  َّمُهللا  .مینک  یم  اعد  تروهظ  يارب  میتسه و  تندمآ  ناوخ  هبدن  هعمج  حبص  ره 

نایـشرع و تندـمآ  يارب  ییآ و  یم  .تسب  مهاوـخ  هسیر  ار  ملد  ياـه  هچوـک  تندـمآ  يارب  ییآ و  یم  هک  مـناد  یم  نـم ! يـالوم 
.تسشن دنهاوخ  نشج  هب  نایشرف 

.ینک نایکالفا  نایکاخ و  نابیاس  ار  تلادع  مچرپ  ییایب و  وت  ات  میشون ، یم  لد  نوخ  هعرج  هعرج  مینیشن و  یم  تراظتنا  هب 

.میوگ یم  لجعلا »  » تندمآ يارب  منک و  یم  یحیبست  ار  مکشا  ساملا  ياه  هناد 

يدمحم سابع   / ییاوقم هناخ 

! ییایرد يرپ  لحاس ، بل  ما  هتسشن 

؟ ییآ یمن  ما  هکورتم  لحاس  غارس 

ضغب هسوک  رازه  میولگ  گنَت  گُنت  هب 

ییاهنت هدش ز  رپ  لد  هراپ  روت  و 

زور ره  ما  یناشن  یم  ملد  راس  گنس  هب 

ییامعم هدروخ  هرگ  توکس  نیا  رد 

دودحمان ياه  هسام  نیا  زا  یلاوح  نیا  رد 

ییاشامت رتهب و  يا  هرظنم  هدنامن 

دزیر یم  بیس  يوب  یک  وت  ياپ  در  ز 

ییاهنت خلت  كاخ  نیا  هدرم  يور  هب 

تس يراج  نم  يوزرآ  زا  وت  يوب  زونه 

ییاروها نیرخآ  يا  وت  مان  زونه 
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لحاس نیا  رد  منک  ینیشن  هیاس  ردقچ 

ییاوقم هناخ  نیا  رد  هتفرگ  ملد 

يدمحم سابع   / يدماین

يدماین دش ، در  دمآ و  خلت  هتفه  ره 

يدماین دش  دگل  هیاس  ریز  دیشروخ 

تدرابب يربا  هکت  تسکش ، مضغب 

يدماین دش  در  هلصوح  يولگ  زا  بآ 

تسکش نامنامیا  ینادعمش  نادلگ 

؟ يدماین دش  دسح  راهب  اه  میوقت 

هنیآ راوید و  رس  دور  یم  جیگ  یه 

يدماین دش  دب  هرجنپ  لاح  رصع ، ره 

فرط نیا  دیآ  یمن  وت  یب  راهب  متفگ 

يدماین دوش ؛ وت  یب  لاحم »  » متفگ

مرذگب هسلخ  نیا  زا  دش  یم  شاک  هک : متفگ 

يدماین دش ، دز ، ...و  دز  یم  کلپ  هداج  ای 

يریدن هیقر   / تونق لخن 

دشاب رو  هلعش  منورد  شتآ  نیا  راذگب 

دشاب رت  کشخ و  ثیدح  فرح و  رگا  یتح 

زاب اما  مزوس  یم  مزوس و  یم  مزوس و  یم 
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دشاب رگا  یناج  تمهاوخ  یم  تمهاوخ ، یم 

تسا هدوب  نینچ  نیا  نیتسخن  زور  زا  ریدقت 

دشاب رطخ  دازمه  درگارحص  يوهآ 

دیور یم  سای  مراکب  یتقو  ار  وت  مان 

دشاب رصتخم  يرعش  هعطق  دیاش  هک  يرذب 

تسالاب نانچمه  میاه  هخاش  متونق  لخن 

دشاب ربت  میب  رگا  یتح  ما  هشیر  رد 

مریگ نیمز  حور  اب  درک  یهاوخ  هچ  الاح 

دشاب رپ  لاب و  تباوج  يانعم  شاک  يا 

یک ات  نم ! بوخ  اما  تسا  ییابیز  ریوصت 

؟ دشاب رد  هب  ممشچ  هداج و  تمس  هب  مشوگ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / تسا ایرد  وت  هاگن 

ایرد هدیکچ  تهاگن  يا  یبوخ  هصالخ  تیاه  هدنخ 

اه ینامسآ  مشچ  رد  مشچ  يراد ، نارک  یب  تسد  رد  تسد 

! دننام یم  درز  هک  يراهب  رد  دنیور ، یم  درز  هک  يراهب  رد 

؟ اج نیمادک  زا  ییور  یم  زبس  تمس ، نیمادک  زا  ییآ  یم  زبس 

! مَاوت دنم  هیالگ  ناناوخ  هبدن  درذگ ، یم  وت  یب  هک  ییاه  هعمج 

اعد ياه  هماکچ  نابز  زا  اهوب ، بش  مامت  ناهد  زا 

روضح ناکواکچ  ار  اه  مشچ  دندیشاپ ، هار  هب  هرازه  کی 

اپ يراذگ  یم  هک  ار  يا  هچوک  میرظتنم ، زونه  هرازه  کی 
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دیعبت هرازه  ياوه  رد  نایاپ ، یب  راهب  يا  ياه  ياه و 

ادخ لازیال  فاطلا  ریز  تسایرد ، وت  هاگن  هشیمه  ات 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 
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.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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